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d EDITION
IS SECUND

AE. 

πὲ- 

x 

lis, quae in praefatione prioris voluminis de instituto 
"hujus editionis paucis exposita sunt, nihil quod in praesen- 

3 tia addam habeo, continuo igitur subjungam indicem eo- 
crum, quae in sex comoediis, quas hoc alterum volumen 
τ eontinet, novata sunt. 

S Ser. Friburgi Brisigavorum die XXX mensis Martii 

! MDCCCLVII. 

Theodorus Bergk. 

AVES. 
In Indice Personarum IIELZOETAÀIPOZX, Aristophanes Πει- ——QéreLoog vel Πεισέταιρος videtur scripsisse. — KH PT KE. cancel- "jfis sepsi, nam v. 448 nullus praeco loquitur, sed Pisthetaerus, con- jgtra post Iridis nomen inserui KH PT, vid. v, 1271 seqq. — Deni- que OIKETHZ Πεισϑεταίρου satis incerta persona, vid. ad v. 1589. Argum. 1. ἔστι δὲ λε΄, fort, À vel λα΄. — Argum. II. οὐ γὰρ εἴτι τούτου ἢν] οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ ἦν. — καὶ προεστῶτας ἕτέρους, ᾿ἠὸσανεὶ τῶν ὄντων κακῶν καϑεστώτων.] ὡσανεὶ συγκεχυμένων Ὁ τῶν καϑεστώτων. — ἀλλ᾽ ὁ ἐν καϑόλου στόχος] legebatur στί- 70s, nisi malis σκοπός. — ἐν μὲν ἄλλοις διελέγχειν, ἴοτι. ἀεὶ πμὲν διελέγχειν. — ᾿“ριμνήστου) ᾿Δἀριστομνήστου. — Argum. III. ΣΧ scholiorum ed. Paris. addidi. — Argum. IV. v. 3 ἀπράγμονα, fort. ἀπραγμόνων. — V. 4 εἷς δ᾽ ὄρνις aperte corruptum, sicut post v. 10 unus alterve versus excidit. 

V. 9 οὐδὲ ποῖ] οὐδ᾽ ὅπου... V. 12 vX»] r&v. — V. 19 ἤστην] ἤστην. -- V. 23. ETE. "Hà' 7 κορώνη τῆς ὁδοῦ τι λέγει πέρι. οὐ ταὐτὰ κρώξει. IIEI. μάλλὰ] ETE. ἡ δ᾽ ἡ κορώνη τῆς ὁδοῦ τι λέγει πέρι: IIEI. Οὐ ταὐτὰ κρώξει μὰ Ζέα. — Υ. 85 ἀνεπτόμεϑ᾽ ἐκ τῆς πατρίδος ἀμφοῖν τοῖν ποδοῖν] ἀἄνε- 
*k 
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IV PRAEFATIO. 

πτόμεσϑ'᾽ ἐκ τῆς πατρίδος ἀμφοῖν τοῖν ποδοῖν. Restitui ex schol. 
v. 80 et 49. Prius conjeci ἀνεπτόμεσϑ'᾽ £x πατρίδος ἀμφοῖν τοῖν 
ποδοὶν. --- V. 49 ὅποι] ὄπου. —. V. 63 λέγειν; λέγειν. — N. 71. 
λαβὼν ἐγὼ τὸ τρύβλιον] ἐγὼ λαβὼν τὸ τρυβλίον. — V. 84 εἵνεκ Hi : 
οὔνεκ᾽. — V. 89 καταπεσών, fort. καταχεσών. — V. 97 7v) 7. 
— V. 108 τὸ γένος] τὸ γένος 9". — V.109 ἡλιαστά, fort. ἡλιαστά. 
— V. 118 ἐπέπτου] ἐπεπέτου. — V. 192 σίσυραν) σισύραν. — 

..142. ὠρχιπέδισας ὠρχιπέδησας. — V. 150 Locus jam antiqui- 
bis corruptus, non dubito, quin poeta seripserit : ὁτιὴ νὴ τοὺς ϑε- 
οὺς ὄρος οὐκ ἰδὼν βδελύττομαι τὸ “Πέπρεον ἅποὸ Μέελανϑίου. 
— V. 157 βαλλαντίου) βαλαντίου. --- V. 181 ὅτι] ὁτιή. --- Υ. 182 
ἅπαντα διὰ τούτου, καλεῖται] ἅπαντα, διὰ τοῦτό ye καλεῖται. --- 
V. 216 σμίλαπκος] μέλακος. — V. 225 IIEI. τί ἔστιν; οὐ σιωπή- 
σει; ETE. τί δαί; IIEI. οὔποψ.] ΠΕΙ͂. τί ἔστιν; ETE. οὐ σιω- - 
πήσει; IIEI. τί δαί: ETE. οὕποψ. — V. 227 fort. ἐποποποὶ z0- 
ποποποῖ ποποὶ. — V. 234 ὅσα v ἐν, fort. ἐν del. — V. 235 
ἁδομένα)] ἡδομένᾳ. — V. 253 ἀϑροίξομεν, fort. ἀϑροΐξομεν. — 

. V. 263 ETE A. Ὁρᾷς τιν᾽ ὄρνιν; IIEIZ. μὰ τὸν] ΠΕΙΣ. Ὁρᾶς τιν᾽ 
deris ETEA. μὰ vov. — V. 265 ETEA.) IIEIZ.— V. 266 ἐπῷξε] 
ἐπῶξε.- V.208 ἀλλ᾽ οὖν ovrooí] ἀλλὰ χοὑτοσί. — V. 284 ΠΕΙ͂Σ. 

- fort. E'PEA. — V. 298. ἐκεινηΐ de Leutseh correxit, legebatur éx&- - | 
ψοσί. Ceterum personarum distributio hoc loco satis incerta. — V. 299. 
et 300 κηρῦλος] κειρύλος. -- V. 307 IIEI., vulgo continuantur haec 
Euelpidae. — V. 309 ETE.] IIEI. — V. 330 παρ᾽ ἡμῖν corruptum, 
Aristophanes scripserit πάραυλος. — V. 336 πρὸς μὲν οὖν τὸν 
ὄρνιν 4utv] πρὸς τοῦτον μὲν ἡμῖν ἐστιν. — V. 887 τώδε δοῦναι 
τὴν δίκην, fort, τώδε νῦν δοῦναι δίκην. — V. 346 ἐπίβαλε] περί- 
βαλε. Schol. legit παντᾷ y ̓ ἐπίβαλε, sed hiatus in cyclicis anapaestis 
liabet satis excusationis. — V. 360 πρὸ σαντοῦ] πρὸς evrov. — V. 361 
προσθοῦ) πρόσϑου. - τρύβλιον) τρυβλίον. — V. 864 μέλλειν) ué- 
νειν. — V. 368 &vyyevéc] ξυγγενῆ. — V. 369 γάρ τι] γὰρ τέ. --- 

- NV. 386 quv] ἡμίν. — V. 405 ἐπὶ cancellis sepsi. Simili modo inter- 
polatus Eurip. Phoeniss. 415 πῶς δ᾽ ἦλϑες Ἄργος; τίν᾽ ἐπίνοιαν 
ἔσχες vel ἐσχεϑες. ubi scribendum r£» ἐπίνοιαν; εἰπέ μοι. 
— V. 414 σοῦ ξυνοικεῖν τέ σοι καὶ ξυνεῖναι τὸ πᾶν, fort. σοὶ ξυνοι- 
πεῖν τε καὶ σοὶ ξυνεῖναν τὸ πᾶν. --- ΚΝ. 415 λέγουσι δὴ] λέγουσι δὲ 
δή. — V. 424 ταῦτα cancellis sepsi. — V. 448 IIEI£.] KHPTS. 
— V. 454 0 rt uoi παρορᾷς, conjeci ὅ τι μοί πὲρ ὁρᾷς yel Ó τι μοι 
προορᾷς.---ἾὟ. 457 τοῦϑ'᾽, ὃ δρᾷς, λέγ᾽ Ἰτοῦϑ'᾽ ὁρᾶς᾽ λέγ᾽. — V. 459 
τοῦτο κοινὸν ἔσται, conjicias ταῦτα κοίν ἔσται, sed non opus est. 
—— V. 4060 πράγματι ἥκεις, τὴν σὴν] πράγματι τὴν σὴν “ἥκεις. -- 
ἀναπείσας, fort. ἀναδεύσας. — V. 462 εἷς μοι, conjeci. εὖ μοι. — 
V.463 οὐ κωλύει, conjeci τίς κωλύει, nunc malim 69 μ᾽ ἐκώλυες. 
— V. 464 ETEA.] XOP. — V. 467 EII] XOP. — V.470 EII. 
bis pro XOP., ut jam per totam hane scenam epops avium partes 
suscipiat et tueatur. — V. 477 IIEIX.] ΕΠ. vulgatam aliquis fortasse . 

TUI TTSERTTSRCONSEN 



PRAEFATIO. V 

ita defendat, ut deinde v. 479 Pisthetaero, v. 480 Epopi tribuat. — 
V. 480 EII., vulgo continuatur Euelpidi. — V. 481 ὡς οὐχὶ ϑεοὶ τοί- 
νυν ἦρχον τῶν ἐνϑιρώπων τὸ παλαιόν, ἀλλ᾽ ὄρνιϑες, καβασέλευον, 
fort. ὡς οὐχὶ tol τοίνυν ἡρχον v ἀβασέλ ευον τὸ παλαιόν, ἀλλ᾽ 
ὕρνιϑες τῶν ἀνϑιρώπων. — V. 484 oaov, fort. πρῶτος. --- 

.. V. 488 ic σχυσέ τε] ἴσ σχυέ te. — V. 905 τότ᾽ ἂν] τότε y. —:V/518 
| Avoux otov ,Aveimodzm. — V. 919 αὐτοί, fort. αὐτοῦ. τ δ. 925 
fort. serib. βαλλουσ᾽ ἡμᾶς κἂν τοῖς ἱεροῖς, πᾶς τις ἐφ᾽ ἡμὶν δ᾽ 
ὀρνιϑευτὴς κτλ. — Ν. 847 τὰ νεοττία] τά τε νοττία. --- V. 507 ϑύῃ 
τίν λάρῳ ναστοὺς ϑύειν] ϑύῃ τις βοῦν, λάρῳ ναστούς, nisi forte 
ϑύῃς tL malis. — V. 576 Pisthetaero continuavi, vulgo praemittitur 
EIIO*. — V. 577 EII. ἣν δ᾽ οὖν ἡμᾶς — ἐν Ὀλύμπῳ; ΠΕΙ͂Σ. 
τότε xe] IIEIZ. v. δ᾽ οὖν ὑμᾶς — ἐν Ὀλύμπῳ, τότε χρή. — 
V. 583 ἁπολλων) 6 y "AnoAilov.— V. 586 σὲ ϑεόν, σὲ βίον, fort. 
σὲ ϑεὸν σεμνόν. — V. 593 δώσουσι, fort. δείξουσι. ---- V. 600 αὐτοὶ] 
οὗτοι. — V. 634 lois] ἴῃς. Ceterum totus locus ita corrigendus 
videtur: 

ἣν σὺ παρ᾽ ἐμὲ ϑέμενος ὁμόφρονας λόγους 
δέκαιος, ἄδολος, ὅσιος ἐπὶ ϑεοὺς ἴοις, 
ἐμοὶ φρονῶν ξυνῳδώ, μὴ πολὺν χρόνον 
ϑεοὺς ἔτι σκῆπτρα τἀμὰ τρέψειν. 

Incerta autem loci restitutio, cum post v. 633 duo versus excidisse vi- 
deantur. — V. 641 δέ τοι] à ce. — V. 644 fort. deleto Epopis nomine . 
scrib. ἐμοὶ μὲν ὄνομα Πεισϑέταιρος, τωδεδὶ Εὐελπέδης Koiodgsv. 
— V. 663. 64 cum Beerio tribui Euelpidi , vulgo continuantur Pi- 
sthetaero. — V. 688 προσέχετε] πρόσχετε. — V. 671 x&v] καὶ. — 
V. 677 ὀρνέων πάντων, ξύννομε τῶν ἐμῶν ὕμνων, ξύντροφ᾽] ὁρ- 
νέων, πάντων ξύννομε τῶν ἐμῶν ὕμνων ξύντροφ᾽. — V. 692 Προ- 
δίκῳ παρ᾽ ἐμοῦ] παρ᾽ ἐμοῦ Προδίκῳ. — V. 714 πεητεῖν, fort. 
πείκειν͵ — NV. 117 ὄρνεις] Opis. — V. 727 αὔραις, ὥραις, χει- 

μῶνι, ϑέρει, μετρέω πνίγει. conjeci αὔραις ἦρος χειμῶνι, ϑέρει 
μετρίῳ πνίγει, — VN. 129 ὑμὲν αὐτοῖς) ὑμῖν, αὐτοῖς. — V. 735 
describendum erat hoc carmen (id quod etiam de aliis valet) per di- 
metros continuos, monometro locus tantum est ante paroemiacum v. 
735: neque ejusmodi descriptio propterea rejicienda, quod sic γέλωτα 
v. 738 inter duos versiculos erit distribuendum, quod in continuo 
carmine nihil habet offensionis, vid. Vesp. 753. — V. 738 epiphonema 
hic et reliquis locis quomodo scribendum et ad numeros revocandum sit, 

- satis incertum. — V. 740 ναπαισί ze καὶ] νάπαισι καὶ — V. 759 μα- 
- χεὶ) μάχει. ---- V. 164 Πεισίου)] Πισίου. ---. 709 τοιάνδε] τοιάδε. 

Est dipodia anapaestica. — V. 771 πτεροῖσι Ἀρέκοντες lowyov] πτε- 
ροῖς κρέκοντες ἴαχον. — V. 800 ETEA.] EII. — V. 812 Euelpidi 
continuavi, vulgo praemittitur EIIO*U. — V. 819 κειρίαν] κειρέαν γ᾽. 

τον. 819—823 Euelpidi tribui, vulgo v. 819 EIT., v. 821 ETEA. — 
V. 820 γὰρ, fort. τόδ᾽. — v. 859 Θεαγένους] Θεογένους. — V. 828 
xoi λῶστον μὲν ovv τὸ Φλέγρας πεδίον. Conjicio κάλλιστον μὲν 
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ovv Φλέγρας πε δέω v. Praeterea malim τὰ τ᾽ Αἰσχίνου σϑ᾽ ἅπαντα. 
— V.832 Euelpidi continuavi, vulgo tribuitur Pisthetaero. — V. 833. τῷ 
ΠΕΙΣ.] ἘΠ. — V. 843 κήρυκα, fort. κήρυκε. --- V. 861 IEP.] 
ΧΟΡ. — v. 857 fort. 

ἴτω ἴτω δὲ Πυϑιὰς βοὰ τῷ ϑεῷ, 
συνᾳαδέτω δὲ Χαῖρις. 

deleto vocabulo. ocv. ,e similiter in antistr. Y; 901: 
τὰ γὰρ παρόντα ϑυύματ᾽ οὐδέν ἐστ᾽ ἄλλο πλὴν 
γένεια καὶ κέρατα. 

— NW. 866 Ἑστιούχῳ] ἑστιούχῳ. — V. 881 καὶ cancellis inclusi, 
vulgo καὶ ὄρνισι subdititia putantur. — V. 885 Beex&] βάσκᾳ. -- 
Υ. ,986 ἐρῳδιῷ] ἐρωδιῴ. — V. 889 καλῶν. ἰοὺ tov.] καλῶν ἰοὺ 
ἰού. ---Ν. 896 XOP.] IEP. — IEP.] ΧΟΡ. — V. 920 πόσου] ποίου. 
Ξε ν 957 τόδε cancellis sepsi. — V. 952 ἤλυϑον. ἀλαλαί.] ἤλυϑον 

 ἀλαλᾶν. Sed praestare videtur ἀλαλαλαί. --- V.959 εὐφημία "cro 
cum Beerio adjeci Pisthetaeri orationi, vulgo praemittitur ΓΕΡΕΎΥ Σ,.. 

, 

— V. 974 βυβλίον] βιβλίον et sic deinceps. — NV. 975 ἐπιπλῆσαι, 
fort. ἐνιπλῆσαι. --- V. 991 χρησμολογήσεις ἐκτρέχων, conjicio - 
χρησμολεσχήσεις τρέχων. — V.993 τές] τίς δ΄. em βουλή- 
ματος, fort. βουλεύματος. — V. 1009 ἄνϑρωπος] ἄνϑρωπος. — 
V. 1017 ἂν εἰ) ἄρ᾽ εἰ. — V. 1025 Τελέου τι. ΠΕΙ͂Σ. βούλει) Τελέον. 

x αταβύβλινον. — V. 1041 ψηφίσμασι, exspectaveras νομίσμασι. 
— V. 1048 οἷσίπερ) οἷσπερ. --- V. 1068 καὶ γράφω σε μυρίας δραχ- 
μὰς aperte vitiosum est, conjicio κἀγγράψω, ut de ἐγγραφὴ sit 
cogitandum. Haud dubie in ejusmodi titulis extremis scriptum fuit, 
quanta pecunia multandus esset, qui tabulam laesisset. — V. 1056. 57. 
Pisthetaero tribui cum Beerio, vulgo praefigitur IEPET'Z.. — V. 1064 
«] ot. — LN; 1066 ἐφημένα] ἐφεξόμενα. zs V. IUTT ξῶντ᾽ ἀπαγαγῃ] 
ξῶντα γ᾽ ἀγάγῃ. — V. 1090 ἀμπισχνοῦνται] ἀμπισχοῦνται. — V. 
1094 φύλλων κόλποις ἐνναίω) φύλλων ἐν κόλποις ναίω. Sed videtur 
poeta potius scripsisse εὐφύλλοις κόλποις vatco. — V. 1107 
βαλλαντίοις] βαλαντίοις. — V. 1113 πρηγορεῶνας] πρηγορῶνας. -- 
V. 1127 Θεαγένης] Θεογένης. — V. 1130 ἐπλινϑούργουν] ἐπλινϑο- 
ποίουν. — V. 1142 ἐρῳδιοί ἐρωδιοί. ---Ν. 1148 videtur versus exci- 
disse. καὶ νὴ Διί αἵ νήτταΐγε περιεξωσμέναι (ἐξῳκοδόμουν τὸ τεῖχος" 
οἵ δὲ. ..) ἐπλινϑοφοόρουν. — V. 1154 ἀπειργάσαντ ὄρνιϑες: AI 
4. ἀπειργάσαντ᾽ AD A ὄρνιϑες. — V. 1187 παῖε, fort. πᾶς τις. 
e ,Ὗ. 1196 ἄϑρει᾽ δὲ πᾶς κύκλῳ σκοπῶν, fort. ἄϑρει. δὲ πᾶς τις 
πάντα περὶ κύκλῳ σκοπῶν. —V 1201 πέτει] ποτ᾽ εἶ. Praeterea 
λέγειν σ᾽ ἐχρῆν malim pro λέγειν ἐχρῆν. — V. 1212 πρὸς τοὺς 
κολοιάρχους προσῆλϑες; conjicio πῶς τοὺς καλοιάρχους παρῆλϑες: 
— V. 1221 IP. ἀδικεῖς μὲ καὶ νῦν. IIEIZ. ἀρά γ΄. vulgo omnia 
Pisthetaero tribuuntur legiturque ἀδικεῖ δὲ καὶ νῦν. — V. 1226 ἀρ- 
χομεν, fort. ἄρξομεν. ---. 1260 ὄρνεις] ὄρνις. — V. 1266 βροτῶν] 
Booróv. — V. 1283 σκυτάλι᾽ ἐφόρουν νυνὶ δ᾽, fort. σκυτάλιά τ᾽ 

ἽΠΕΙΣ. τί; βούλει. — V. 1037 κακὸν τὸ βυβλίον. conjeci κακὸν 
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a ἐφόρουν" νῦν δ᾽. — V. 1295 Θεαγένει] Θεογένει. — V. 1298 zie] 
qxev. — V. 1315 et 6 Choro tribui, vulgo 1315 est Pisthetaeri, 1816 
Chori. Praeterea ἐρῶντες scripsi pro ἔρωτες. — V. 1820 Πόϑος, 
ἀμβρύσιαι “Χάριτες, fort. Πόϑος, ᾿Δμβροσία, Χάριτες. — V.1829 δει- 
λὸς, conjeci δῆ 10 ς. — V. 1388 ὕπαρ] ὑ ὑπὲρ. ---. 1348 ἐγώ τοι] ἔγωγε. 
Praeterea versum, cancellis sepsi. — V.1356 πελαργιδεῖ s] πελαργιδῆς. 
— V. 1862 σοὶ δ᾽, fort. σοί τ΄. — V. 1363 ἡ»] ἡ. — V. 1376 ἐφέπων. 
plene hie distinxi.— ,V. 1389 ἀέρια καὶ σκοτεινὰ] ἀέριά τινα καὶ ox0- 
τια. — V. 1392 post ἀέρα plene distinxi, sed v. 1391et 1396 comma po- 
sui. — V. 1407 Κερκωπίδα) Κεχροπίδα.---Ὗ. 1420 ὑπαὶ] ὑπό. - τι! 
zi. — V. 1427 fv οἵ λῃσταί ye μὴ Avz ot E. Fort. ἕν᾽ o£ λῃσταί μεμὴ 
λυπῶσί τι. --- V. 1497 νῦν τοι, fort. νυνί. — V. 1438 τοι] τοῖς. — V. 
1496 τίς 0 συγκαλυμμύς ;] τίς οὐγκαλυμμός; — V. 1506 ἀπὸ γάρ μ᾿ 
ὀλεῖς, ut Meineke conjecit. v. ἀπὸ γὰρ ὀλεῖ μ΄. — V. 1541 κωλακρέ- 
τὴν, fort. κωλαγρέτην. — V. 1568 μεταβαλεῖ ς, fort. μεταβαλεῖ. ---- 
δεξια] δεξιάν. --Υ.. 1572 continuavi omnia Neptuno; vulgo T'PIB. 
ἕξεις ἀτρέμας; IIOX. οἴμωξε κτλ. --- V. 1579 μοι, fort. Tig. — 
V. 1581. 1587. 1591 ΠΟΣ. HPA. At Neptunum verba facere decuit, 
atque ipsa oratio docet hunc deum oratoris munere fungi. — V. 1589 
IIEI.| OIK. — V.1590 HPA.] IIEI. — V. 1593 ὄμβριον, conjeci 
ὄμπνιον. — V. 1601 διαλλαττώμεϑια] f. διαλλαττοίμεϑ᾽ ἄν. EY 
1610 ὄρνεις] ὄρνις. — V. 1620 μισητίᾳ] μισητίαν. — V. 1624 ἀναρ- 
πάσας] ἁρπάσας. --- V. 1641 τί δ᾽] τί. — V. 1681 βαδίέξειν] βατί- 
ἕξειν. — V. 1724 ὦ φεῦ, fort. ὦ del. — V. 1735 ἐν, fort. del. — V. 
1736 et 42 fort. prius ὦ delendum. — V. 1741 τῆς τ᾽ εὐδαίμονος, 
fort, κεὐδαίμονος. --- V. 1743 usque ad 1747 vulgo tribuuntur Pi- 
sthetaero, sed chori coryphaeus hos versus dicit. — V. 1757 ἐπί τε 
(vel ἔτ᾽ ἐπὶ), vulgo ἐπὶ. 

LYSISTRATA. 

In Personarum Indice ZT'PATTAAIZ cancellis sepsi, et pariter 
deinde tria illa A4T'OPAIOI TINEZX. ΘΕΡΆΠΩΝ. AOHNAIOX 
ΤΊΣ, contra adjeci IIPEZBEIZ AOHNAIQN. cf. ad v. 1216. 

Argum. 1. τὰς μὲν ἐξωπίους ἐμπριλὰς καταλιποῦσα ὀπίσω, 
fort. cum Dübnero τὰς μὲν ἔξω ἀπιούσας εἰς πατρίδας καταλ. — 
ἡ δὲ χυτροτομοῦσα αὐτὸν ἐπαγγέλλεται μέν, fort. ἡ δὲ ψευδοστο- 
μοῦσα συνεῖναι αὐτῷ ἐπαγγέλλεται μέν. --- ἐμφανίζοντες ἅμα καὶ 
τὰς προτέρας γυναῖκας, fort, cum Dübnero καὶ τὰ περὶ τὰς yv- 
ναῖκας, — οὗ ᾿4ϑηναῖοι cancellis sepsi, cum ex conjectura sit ad- 
ditum, — ἕνα χορὸν ἐκ τῆς διχορίας ἀποστέλλουσι, fort, ἀποτελοῦ- 
σιν. — Argum. II. v. 10 ἐξέρρησαν, fort. ἐξερράβδισαν. 

ΣᾺ ἐνταυϑοῖ] ἐνταυϑί. Vs d ἀνδράσιν) ἀνδράσι. --- 
V. 20 τἀρ γὰρ. --- V. 31 γὰρ, fort. τὰἀρ΄. --- Ὗ. 38 ἀλλ᾽ "2. 
V. 48 ἐξανϑισμέναι] ἐξηνϑισμέναι. — V. 63 Θεαγένους] cou 
vovg. — V. 66 αἵ δ᾽ «$9, fort, αἴδὲ δ᾽. — V. 70 ἥκουσαν, fort. 
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σ᾽ ἤκουσαν. — V. 74 εἴνεκα) οὔνεκα. ΟΥ̓ ΘΙ μάλα γ᾽ οἰῶ 25 qu 
τῶ GLO * γυμνάδδομαι γὰρ] qoa γὰρ οἰῶ ναὶ σιώ" γυμνάδδομαί ym. — 
— V. 83 τὸ χρῆμ᾽ ἔχεις τῶν τιτϑίων) τὸ χρῆμα τιτϑίων ἔχεις. ---- 
V. 98 ξυναλίαξε] ξυναλίαξε. ----. 90 MTP.] ATZ. ---ν. 96 KAA.] 
 MfTPP.— V. 102 MTP.] ΚΑ4, Scio quidem, quid huic mutationi 
adversari videatur, sed talia non curavit Aristophanes. — V. 103 
Ἑυκράτην]͵ “Εὐκράτη. — V. 104 K44.] ΑΥ͂Σ.---ν. 118 ἔγωγέ τὰν] 
ἐγὼ δέγ᾽ ἄν. — V. 114 ἐκπιεῖν, fort. ἐμπιεῖν. — V. 116 δοῦναι 
ἂν] δοῦνᾶν. — παρταμοῦσα, conjicio ἀρταμοῦσα, corruptela orta 
est ex v. 132. — V. 118 ἐδεῖν, fort. iov. — V.122et 123 KAA.] - 
MTPP. — V. 124 ἡμέν ἐστι] ἡμίν ἐστι. --- .V. 126 τέ μοι pute, 
conjicio τέ μοιμυλᾶτε, ef. Pollux II. 90: τὸ δὲ συναγειν τὰ χείλη 
μοιμύλλειν ἡ κωμῳδία χαὶ μοιμυλλᾶν φησί. ubi itidem μοι υλᾶν 
malim. Hoc loco fortasse aliquis praetulerit μοιμυᾶτε, cf. Hesych. 

 -Mouvav, τὸ τὰ χείλη πρὸς ἄλληλα προσάγειν. -ν dd ἔγωγ᾽ 
ον] ἐγὼ γάρ. — V. 141 ἀνασωσαίμεσϑ'᾽ ἔτ᾽ ἄν, fort. ἂν ἀνασώσαιμ᾽ 
ἔτι. — V. 143 ὑπνῶν ἐστ] $69" onvóv. — 'V. 152 στύοιντο δ᾽ 
στύοιντ᾽ ἄν. --- V. 158 προσίοιμεν, conjeci προσείμεϑ'.. — VN. 155 
πα] πο. — V. 156 γυμνᾶς παραυΐϊδών) γυμνὰς παρενιδών. -- 
V. 162 fort. ἐὰν δὲ τύπτωσιν; ΛὙΣ. παρέχειν σε χρὴ κακῶς. — 
V. 167 ante hune v, videtur versus unus vel duo excidisse, quos Ca- 
lonice dicebàt, ut-hie versus Myrrhinae fuerit. — V. 169 et 180 παν- 
τᾷ] zovrà. — V. 171 πᾶ κά τις ἀμπείσειεν) πᾶ καΐίτις ἂν πείσειεν, 
-— V.178 οὐχ ας πόδας x] οὐχ ἃς σποδᾶς. --- V. 116 καταληψό- 
μεϑα γὰρ τὴν ἀκρόπολιν τήμερον mihi admodum suspectus est, 
videtur ab interpolatore additus. — V. 180 fort. παντᾷ y ἔχοι κα 
ταῦτα (vel τάδε yo), κατ τὰ λέγεις, καλῶς. ---- V. 198 hic haud dubie 
nonnulla interciderunt: vu eliam personarum distributio incerta, 
ut pro 44. videatur 4T 5 , et proximo versu pro AT. potius MT P. 
scribendum. — V. 198 ἐπαινίω] ἐπαινιῶ, — Ν. 199 κύλικα τις, 
fort. κυλικᾶς τις. — V. 201 fort. Myrrhinae est. — V. 207 MTP.] 
A'TZ. — V. 210 hie quoque intercidit versus, debebat enim Lysistrata |. 
nominatim designare mulierem, quae jusjurandum diceret. — V. 263 
40 TO T ] χατὰ δ᾽. — V. 204 κληϑροις τε καὶ μοχλοῖσιν) μοχλοῖς δὲ 
καὶ κλήϑροισιν. — V. 271 ᾧχεϑ'᾽ ὅπλα) ᾧχετο ϑώπλα. Videtur 
poeta scripsisse: ᾧχετο παρά 9᾽ ὅπλα δοὺς ἐμοί, σμικρόν 
τ΄ ἔχων [πάνυ] τριβώνιον, πινῶν, ῥυπῶν, ἄλεκτος i.e. ἀπαρά- 

"Aeurog. — V. 282 ἀσπίδας] ἀσπίδων. — V. 285 τετραπτόλει] τε- 
τραπόλει. EV Bol οὐ γὰρ ἂν zo9 ] οὐδὲ γάρ moo. — V. 316 
πρώτιστ Ἶ πρώτως. -- V. 917 τῶν τ᾽ ἐν πόλει, fort, τ ᾿ delendum. — 
V. 326 τόδε, μῶν ὑστερόπους βοηϑώ.] τόδε. μῶν ὑστερύπους βοη- 
ϑῶ; — V.34l πιμπραμένας, fort. ᾿μπιμπραμένας. ---ΥΥ. 350 et 51 
Choro mulierum continuavi, legebatur ZTPATTAAIZ. ἔασον ὦ. 
ΧΟΡ. ΓΥΝ. τουτὶ κτλ. — V. 357 αὐτάς, fort. αὐταῖς. ΚΝ: 376 
οὔκ οἶδά σ᾽ εἰ τῇδ᾽ ὡς ἔχω τῇ λαμπάδι σταϑεύσω. Fort. οὐκ οἶδα 
c. & τῃδὶ σβέσω τῇ λαμπάδι σταϑεύων. --- V. 871 λουτρόν y ] 

NE: 

T px ἐς 
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λουτρόν. — V. 380 ἀλλ᾽ οὐκ ἔϑ᾽ ἡλιάξεις, conjeci ἀλλ᾽ ovx ἐφ ἡ - 
Aux ἄγξεις. — ν. 381 ὠχελῷε] ὠχελῶς. --- V. 384 ἀμβλαστάνῃς] 

- ἂν βλαστάνῃς. — V.489 et 447 ΓΎΝΗ 4. ZTPATTAAIZ. Ce- 
terum haee Mulier prima videtur non alia esse, quam Calonice, 
sicut Γυνή B., quae loquitur inde a v. 735, non diversa a Myrrhina, 
sed nolui quidquam novare, — V. 477 οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀνεκτὰ ταῦτ᾽] οὐ 
γάρ ἐστ᾽ ἀνεκτὰ ταδ΄. -Ὗ. 480 μετ᾽ ἐμοῦ ᾿σϑ᾽] μετ᾽ "ἐμοῦ. — V. 486 
αὐτῶν, fort. αὐτὸς vel πάντων. — V. 491 εἔνεκα] οὕνεκα. — V. 501 
τὰν] τᾶν. --- εἵνεκα) οὔνεκα. — V. 505 I'TNH A.] AT. — V. 907 
fort. ἡμεὶς τὸν μὲν πρότερον “πολέμου χρόνον ἐξηνὲσ χό- 
ps9" ὑμῶν. — V. 509 καέτοὐκ] x&v. οὐκ. — V. 514 δὲ σοὶ] δὲ 
σοι. — V. 915 ΓΎΝΗ 4.) PTNH. —V.517 ** ἕτερόν τι πονηρό- 
τερον] ἕτερόν τι πονηρότερον δήπου. — V. ὅ24 οὐκ ἔστιν ἂν o ἐν 
vj χώρᾳ" μὰ 4 οὐ δῆτ᾽ ν, ei ἕτερός Tig] οὐκ ἔστιν ἀνὴρ £v τῇ 
χώρᾳ μὰ Δ οὐ δῆτ᾽ £o9' ἕτερός τις. — V. 585 τουτονγί] vov- 
τον. — V. 542 μου καματηρὸς] καματηρός μου. Scribendum vi- 
detur οὐδὲ τὰ γόνατα κόπος εἷλε καματηφόρος (vel etiam p ̓ εἶλε). 
— V. 546 ἔνι δὲ ϑράσος — ἔνι φιλόπολις] ἔνι ϑράσος -- ἔνι óz 
φιλόπολις. — V. 593 ἐντήξη] ἐντέξη, nisi malis ἐνστάξῃ. — V. ὅ84 
ἂν] ἐν — V. 550 et 9601 ΓΎΝΗ A4.] ΓΎΝΗ. — V. 951 x&v] καί. 
-ν. $01 ἔφιππον) ἐφ᾽ ἕππου. — V. 508 et 570 ἐνταυϑοὶ] ἐν- 
ταυϑί. — V. 875 ἐπὶ xAcvns] ἐπικλινεῖς, — V. 980 5] ἥ. — V. 581 
ὀφείλῃ] ὀφείλει. — V. 589 ij γε] p — V.992 ἐᾶτε, exspectaveram 
ἐάσω "el ἐάσϑω. — V. 598 ἀλλ᾽ ὅστις ἔτι στῦσαι δυνατός, fort. 
ἀλλ᾽ ὅστις ἔτ᾽ οὐ στῦσαι δυνατός: ; — V. 000 χωρίον χοιρίον. — 
V. 604 AT. 2] ΓΥΝΗ B. correxit Beer. — V. 616 πλειόνων καὶ μει- 
ξόνων) μειξόνων καὶ πλειόνων. — X ,034 αὐτὸ γάρ μοι γίγνεται, 
fort, ὧδε γάρ μοι y. — V. 636 οὐκ ἀφ᾽ εἰσιόντα σ᾽ οὐ γὰρ εἰσίον- 
τας. — V. θ67 τῷδε τἀψήκτῳ πατάξω ᾿γὼ] τῷδέ γ᾽ ἀψήκτῳ πα- 
τάξω τῷ. — V. 679 ἀφ ἵππων] ἐφ᾽ ἵππων. ---Υ. 692 κακῶς ἐρεὶς, 
fort. κακῶς ἐρεῖς μ᾽. — , V. 7058 λαβών τις ὑμᾶς] ὑμᾶς λαβών τις. 
— V. 709 περιπατεῖν τ᾽, fort. τ᾽ delendum. — V. 722 αὖ cancellis 
sepsi, fort. praeterea τροχηλί «LG scribendum. — V. 723 στρού- 
tov] στρουϑοῦυ. --- V. 725 χϑὲς corruptum. — V. 735 ἀμοργέδος] 
ἀμόργιδος. — V. 736 καταλέλοιῳ ^] καταλέλοιπ᾽. -- V. 739 ἀνέρ- 
χομαι] ἀπέρχομαι. — V. 740 ἄρξῃ, fort. ἄρξης. — V. 757 fort. σὺ 
δ᾽ (vel σὺ δὲ τάμφ.) ἀμφιδρόμια τῆς κυνῆς αὐτοῦ usvsig. — V. 
100 ΓΎΝΗ 4.) ΓΥΝΗ 2. ---Ν. 169. 778 ει 778 ΓΎΝΗ Α.] ΧΟΡ. 
ΓΥΎΝ. — V. 717. ΑΥ̓Σ. ὦ πάντες ϑεοὶ κτλ. Lysistratae tribuit 
Beer, vulgo chori orationi adhaerent. — V. 783 ἔτι παῖς Qv. οὕτως 
qv] ἔτι παῖς ὦν, οὕτως" qv. — V. 797 praemittebatur ΓΈΡΩΝ, 
quod delevi. — V. 798. 800 XOP. ΓΥΝῚ ΓΈΝΗ. ΣΝ TED. 801 
ΧΟΡ. Il'EP.] ΓΈΡΩΝ. --- V. 810 τὰ πρόσωπα] τὸ πρόσωπον. --- 
V. 817 ὑμῶν, fort. ἡμῖν, id est ἡμὲν ὁμοίως. --- V. 821 praemitte- 
batur PTPNH, quod delevi. — V. 822. 824 XOP. D'EP.] ΓΈΡΩΝ. 
— V. 823. 824 ΧΟΡ. DTN.]UTNH.— V.833 MTPF.j ΓΊΝΗ B. 
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— V. 836 MT'PP. ὦ νὴ 4 ἐστὶ δῆτα. ΓΎΝΗ A. τίς καἀστίν ποτε. 
vulgo totus versus tribuitur ΓΥΝ. 4. — V. 839 εἴη, fort. jq. — 
V. 843 παραμένουσά γ᾽ ἐνθαδὶ καὶ ξυσταϑεύσω, fort. παραμέ- 
νουσά τ᾽ ἐνθαδὶ col ξυσταϑεύσω. — V. 851 καλέσω ᾽γὼ] καλέσω 
τὴν. — V. 863 fort. legendum: ἐγὼ δὲ τοῦϑ'᾽, ὅπερ οὖν ἔχω, δίδωμί 
σοι. ---. 804 ταχύ νῦν πάνυ, fort. πέτου, et deinde cum Hermanno ; 
ὡς οὐδεμίαν ἐ ἔγωγ᾽ ἔχω βίου χάριν. — V. 860 αὐτή] αὐτὴ. — V. 871 
μη ἡ κάλει, fort. μὴ «xdg. — V. 898 τὰ τῆς ̓ ἀφροδίτης, fort. τὰ 
τῆς δ᾽ ̓ἀφροδίτης. — V. 926. ἀλλ᾽ οὐδὲ δέομ᾽ ἔγωγε. ἀλλ᾽ οὐ δέομ᾽ 
οὐδὲν ἔγωγε. --- Ὑ. 928 AM 4] ἀλλ᾽ 7. — V. 929 MTP. ἀνίστασ᾽, 
ἀναπήδησον. ἤδη παντ᾽ ἔχεις; KIN. ἅπαντα δῆτα δεῦρο] ΜΎΡ. 
ἀνίστασ᾽, ἀναπήδησον. ΚΙΝ. ἤδη πάντ᾽ τἔχω:. MTP. ἅπαντα 
δῆτα; ΚΙΝ. δεῦρο. — V. 999 σίσυραν) σισύραν. — V. 934 μὰ zit" 

οὐδὲ δέομαί γ᾽ μὰ Z^ ov δέομαι ᾿ yoy .— Ὗ. 944 ἱΡύδιον, fort. 
δόδινον. — V. 933 κἀποδείρασ᾽, fort. μοι ἀποδείρασ᾽. --- V. 956 
ταυτηνὶ) ταύτην. — V. 959 XOP. D'EP., fort. ΧΟΡ. D'T.N., utis per 
ironiam haec loquatur, — V. 962 ποῖος γὰρ νέφρος d] ποῖος δ᾽ ἂν 
νέφρος. — V. 968 ψυχή, fort. ψοῖια. — V.964 ποῖος à 0000c] ποῖος 
ἂν ὄρρος. — V. 970 XOP. ΓΥΝῚ KINHZIAZ. — Ν. 9171 KIN. 
ποία γλυκερά; μιαρὰ μιαρὰ δῆτ᾽ ὦ Ζεῦ. ΧΟΡ. ΓΕΡ. *Q, Ζεῦ, εἰ ἴ9᾽] 
ΧΟΡ. ΓῈΡ. ποιὰ γλυκερᾶ; μιαρὰ μιαρὰ δῆτ᾽ à ὦ Ζεῦ Ζεῦ, eto. 
— V. 980 γερωχία] γερωΐία. --- V. 982 τίς δ᾽ εἶ σύ; πότερ ̓  ἄνϑρω- 
πος] σὺ δ᾽ εἶ πότερον ἄνϑρωπος. — V. 988 παλαιόρ] παλεορ. 
— V.989 ἀνϑρωπος] ὥνϑρωπος. --- V. 992 Videntur temere duae 
scenae in unum conflatae et plures versus intercidisse, ut praeco pri- 
mum cum Cinesia inde a v. 980, postea cum probulo sit collocutus, 
— V. 999 ἅμα] possis hic et similibus locis «uo conjicere. — V. 1005 
πρίν χ᾽ πρὶν. — V. 1018 zavzà] παντά. — V. 1016 ξυνέεις, εἶτα) 
ξυνιεὶς εἶτα. — V. 1040 XOP. ΓΎΝ., vulgo haec choro senum conti- 
nuantur. — V. 1043 XOP.] XOP. DPN.— v. 1014 οὐδέν οὐδέν. 
— ΕΟ. 1068 ὡς πλέω ᾽στιν ἄχομεν βαλλάντια] πόλλ᾽ ἔσω ᾽στὶ κἄχο- 
μὲν βαλαντια. LV. 1068 “μηκέτ᾽ ἀποδῷ, fort. μὴ καἀποδῷ. — V. 
1061 κἄστιν ἔτ᾽ ἔτνος) κἄστιν ἔτνος. --- V. 1072 et 1073, pariterque 
1074 et 1075 Choro continuavi, legebatur bis YOP. I'EP. — V. 1076 
τί δεῖ, fort. τί δῆ. --- vu£] ὕμμε. — V. 1077 ἥκομες, fort. ἵκομες. 
— Ὗ. 1078. 1082. 1093 ΧΟΡ! ΧΟΡ. ΓῈΡ. ---Ν. 1080 κα] κἂν. — 
ὅπᾳ] ὅπα. --- V. 1081 et 1095 παντᾷ] παντά. — V. 1082 xol μὴν 
δρῶ καὶ] καὶ μὴν ὁρῶ ys. — V. 1088 voco, fort. νόσος. — V. 1097 
αἴσχρ᾽ ἂν] αἰσχρά γ᾽. — V. 1098 δεινά κα πεπόνϑεμες) δεινά 
τὰν ἐπεπόνϑεμες. --- V. 1099 εἶδον, fort. εὔνιδον (ἔυϊδον). --- ἀμε] 
ἀμέ. — V. 1106 καλῆτε τὰν Λυσιστράταν] κἂν λῆτε, τὸν Λυσί- 
στρατον. — V. 1106 40H.] ΧΟΡ. l'EP. — V. 1108 ΧΟΡ. addidi, 
vulgo haec cum duobus versibus, qui praecedunt, tr ibuebantur XO P9), 
DEP. — v. 1119 κἤν] ἦν. — V. 1121 rovrov] τούτους. A ὅ: 1129 
ἐνθένδε 9] ἐνθένδε δ᾽. — V. 1129 μιᾶς γε, fort. μιᾶς ἐκ. — 
V. 1133 στρατεύματι] στρατεύμασι. Versus haud dubie ex Euripidis 
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Erechtheo petitus. — V. 1118 ἀδικίομες] ἀδικοῦμες. — ἄφατον 
qoos. — V. 1149 οἴει, fort. μ΄ οἴει. — V. 1159 ys] vs. — V. 1162 
&uéc] ἀμές. — V. 1163 ἀποδῶμεν] ἀποδόμεν. — V. 1164 βλιμάττο- 
μὲς, fort. βλιμάδδομες. — V. 1106 δράσομεν) δράσετε. s 1.8.4 
πρόκα] πρῷ. — V. 1178 τὰν] τᾶν. — V. 1181 verba ἀλλ᾽ ἴωμεν ὡς 
τάχος cum Beerio Lysistratae tribui, vulgo praemittitur Z0 H.— V. 1183 
ἕως dv] ὅπως cv.— V. 1188 ὅπα] ὅπα. --- τάχιστ᾽ ἂγε Beer, vulgo 
τάχιστά ys. — V. 1189 XOP.] XOP. ΓΥΝ. --- V. 12106 seq. duos 
Athenienses loquentes induci arbitror, nam quominus servo (0EPA- 
IIONTI) partes tribuantur, ipsius orationis natura prohibet: neque 
vero quod prior facem fert, proptereainservorum numerum refer endus, 
nam ebrius hoc facit. Scripsi igitur 40 H. 4. ἄνοιγε τὴν ϑύραν σὺ" 
παραχωρεῖν ϑέλεις : κτλ. vulgo ADOPAIOX. ἄνοιγε τὴν ϑύραν. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. παραχώρεῖν οὐ θέλεις; κτλ. — V. 1219 ΧΟΡ. EP. 
οὐκ ἂν ποιήσαιμ᾽ εἰ δὲ κτλ] ΑΓΟΡ. οὐκ ἂν ποιήσαιμ᾽. ΘΕΡ. 
εἰ δὲ κτλ. Ceterum totus hic locus nondum persanatus, — V. 1221 
ΧΟΡ, ΓΥΝ. ΧΟΡ. l'EP. — V.1222 40H. 4.1] OEP. — V. 1225 
AOH. B. et v. 1226. 1227 AOH , A., vulgo his tribus versibus 40 H- 
INAIOZ praemittitur, — V. 1228 AOH. B.] ΧΟΡ. ΓῈΡ. — V. 1239 
40H. 4.) OEP. — V. 1241 40H. B.] AI'OPAIOZ.. — V. 1243 τε] 
γξ. — V. 1241 κῆς ἡμᾶς ἅμα, fort. «9s «p. (i. e. “ἁμὲ i) ἀσμ᾽ ἁμᾶ. 
— V. 1245 40H. 4.) A40HNAIOZ. — V. 1349 r&v τ᾽ ἐμὰν] τὰν 
τεὰν. — V. 1250 et 1254 ἀμέ] ἀμέ. — V. 1256 ϑάγοντας, οἰῶ, 
τὸν ὀδόντα, conjeci ϑάγοντας £a τὸν ὀδόντα correpta priori syllaba. 
— VN. 1259 «uc] ἅμα. — ἀφρὸς cancellis sepsi, nisi ἱδρὼς scriben- 
dum, — V. 1262 "A4orsu] dori — V. 1268 ἀμέ] ἀμέ. — V. 1270 
παυσαίμεϑα. à] παυσαίμεϑ'᾽" — V. 1271 fort. ὦ δεῦρ᾽ ἴϑι, 
δεῦρο | o κυναγὲ παρσένε. ---Ὗ. EDT ἔπαγέ τε] Émoys. — V. 1281 
ἀγεσίχορον) ἀγέχορον. --- Tniov] (jov. — V. 1283 conjeci olim ὃς 
μετὰ IMouvotot Box χιοῖὶ εὐάσι deleto vocabulo δαΐεται, quod sit ex 
dittographia vocis Ζία τε ortum, sed videtur aliud quid latere et inpri- 
mis vitium subesse videtur verbis Ζ ία ve, ut omnino de Jovenullus fuerit 
de sed poeta dixerit de Baecho tantum ejusque conjuge Ariadna. — 
V. 1289 fort. τᾶς μεγαλάνορος, ἂν ἐποίησε. ---- V. 1291 ἀλαλαλαὶ ἰὴ 
παιών ἀλαλαὶ £7) παιήων. TEM. 1292 et 1293 tot] (e£. Ceterum malim : 

αἴρεσϑ' ἄνω, ἰαὶ (ot, 
ὡς ἐπὶ νίκῃ, εὐοῖ 
ὦ εὐοΐῖ εὐαΐ εὐᾶν. 

— V. 1205 ΛΥΎΣ. praemisi et “άκων cancellis sepsi, vulgo haec 
choro continuantur. — V. 1299 Ἀλέωα] XAsQou. — ᾿ἡπόλλω cancellis 
sepsi, — V. 1300 Aodvav, fort, ἄνασσαν. — V.1303 εἶα, malim ὦ 
eic. — V. 1304 ὦ εἶα] eie. — πάλλων, fort. πᾶάλον. — V. 1906 
ὑμνίωμες ὑμνιῶμες. — V.1308 ταὶ κόραι] δ᾽ αἵ κόραι. — V. 1511 
eyxovioot] ἀγκονιῶαι. — V. 1312 csíovv'] σείονϑ᾽. Sed malim: 

ταὶ δὲ κόμαι σίοντι 
ἀπερ Βαλχᾶν. 
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— V. 1318 ϑυρσαδδωᾶν xoi xodber] ϑυρσαδδοᾶν͵ καὶ παιδδοᾶν. : 
— V. 1316 παραμπύκιδδε) παραμπύκιδδέ τε. -- χερὶ] χειρέ. — 
V. 1317 ἁμὰ] ἅμα. — χορωφελήταν]͵ χορωφελέταν. --- V. 1320 
-Χαλκίοικον] χαλκίοικον. — V. 1521 πάμμαχον) παμμάχον. Vide- 
tur nihil deesse, nisi unum vocabulum, ut carminis clausula dimetro 
catalecto constiterit, Praeterea exciderunt interjectiones aliquot haud 
dubie simillimae iis quae leguntur supra 1291 seqq., quas librariorum 

— socordia praetermisit. 

THESMOPHORIAZUSAE. 

V.32 MNHZ. τοῦ μήτ᾽ ἀκούειν μήϑ᾽ ὁρᾶν; ETP. εὖ icd ὅτι.] 
τοῦ μήτ᾽ ἀκούειν uio" ὁρᾶν, εὖ [o9 ὅτι et Euripidi omnia continua- 
bantur. — V. 15 αὑτῷ] αὐτώ. — V. 18 ἀκοήν) δίκην, at vitium in 
ὦτα latet, quae est interpretatio vocis ἀκοήν. Fort. ἀκοὴν δὲ χοάνην 

ὥστε, quandoquidem tragicorum sermonem imitatur. — V. 21 ys rov- 
tiv] τίπου "σείν. — V. 23 ἐξεύροι] ἐξεύροιμ᾽. -αΥ 3 Ὁ ̓Ηραλκλέα]. 
Ἡρακλῆ. --- V. 45 λέγεις, fort. λέγει. — V. 63 y ' ὧν] γ᾽ ἄν. V4 
ETP.] MNHZ. — ΘΕΡ. περίμεν᾽ , ὡς ἐξέρχεται. ΕΥΡ. '9 Ζεῦ] 
ETP. περίμεν᾽ ὡς ἐξέρχεται. ὦ Ζεῦ. --- V. 74 ἐμὸν, fort. ἐμοί. 
---ν. 86 καὶ δίκαιά γ᾽ ἂν] καὶ Δία δίκαι᾽ gv. — V. 91 et 92 ,λά- 
ϑρα] λάϑρα. — VN. 96 MNH. Καὶ ποῖός ἐστιν; ETP. οὗτος 
οὐπκκυχλούμενος.] MNH. Καὶ ποῖός ἐστιν οὗτος: ἜΥ͂Ρ. οὐκκυκλού- 

: μενος. Sed scribendum videtur καὶ ποῦ ᾽στιν οὗτος; ETP. αὐτὸς 
ovx. — V.97 ἀλλ᾽ ἢ] ἀλλ᾽ 4j. — V. 99 μελῳδεῖν γὰρ] μελῳδεὶν αὖ. --- 
V.101 Χχϑονίαις] χϑονίαις. —.N.103 χορεύσασϑε] χορεύσασϑαι. --- 
V. 107 ὅπλιξε Μιοῦσα, conjeci 0 z c£ € (in proeedosi ὄπεξε typographi 
errore scriptum) μούσᾳ, i. e. prosequere carmine. — V. 110 
Σιμουντίδι, fort. Σιμοεντίδι. — V, 118 ἱερὸν ἱρὸν. --- V. 116 £zo- 
μαι, fort. σέβομαι. — V.121 ποδὶ παράρυϑμ' εὔρυϑμα Φρυγίων, fort. 
ποδὶ παρ᾽ εὔρυϑμα Φρυγέῳ δινεύματα Χαρίτων. --- V. 126 
δαιμονίοις ὄμμασιν, ἴοτι. δαίμονος οἴμασιν. — V. 128 τιμᾷ can- 
cellis sepsi. — V. 184 νεᾶνις, ἥτις] νεανίσχ᾽ , ὅστις. — V. 146 apo- 
yov, fort. ψόφον. — V. 147 παρεσχόμην, fort. παρησϑόμην. -- 
sue 150 ἃ às ποιεῖν, fort. tragico vocabulo usus ἃ $07) vel λῇ ποι- 
£v scripsit. — Ψ,16] "Ifvxos] ἸΙβυκός. — V. 163 διέκλων) διεκλῶντ'. 
— V. 166 καὶ καλ᾽ ἦν τὰ ,δραάματα] καὶ τὰ Ópcuot ἣν καλα. -- 
V. 178 ἦν] 4. — V. 184 λάϑρᾳ] λάϑρα. — V. 188 δοκῶν] δοκεῖν. 
— V. 206 Za dí. — V. 209 μὴ δόκει γε σύ, fort. cum Hermanno 
μὴ͵ δόκει σύ y&. — V. 217 ᾿πιδιδόναι, fort. ᾿πιδοῦναι. --- V. 225 
unto ἔτ᾽ ἐνταυϑοι]) “ημητρὰά y ̓ ἐνταυϑί. — V. 535 Ἄλει- 
σϑένην) Κλεισϑένη. — V. 240 Zu] 4ί. — V. 242 πρωκτὸν * *| 
τόνγε πρωκτόν. --- V.253 et 54 ETP., v. 255 MNHXZ, vulgo 253 
41'40., 254 ETP., 259 A'40. — V. 260 ET. νὴ 9; ̂41 ἀλλ᾽ YoLGT. 
ἔχει. φέρ᾽ $ ἔγκυκλον ποῦ; AT. λάμβαν AT. νὴ AU, , ἀλλ᾽ ἄριστ᾽ 
ἔχει. ETP. Φέρ᾽ ἔγχυχλον. AT. τουτὶ λαβ᾽. --- Ν. 218 τί μᾶλλον 
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ἢ τὴν Ἱπποκράτους ξυνοικίαν, puto Aristophanem. lusisse 6vot- 
x(oav. — V. 271 videtur versus excidisse, ut deinde scribendum sit 
καὶ σπεῦδε ταχέως. cf. Eq. 495. — V. 280 ϑέασαι] 9 Goo. — V. 284 
xo 21s, malim «o92100. — V. 285 τὰ zzv ] τὸ ztózavov. — V. 291 
πρὸς θάληκον] ποσϑαλέσκον. --- V. 292 καϑέξωμ᾽7 καϑίξωμ᾽. — 
V. 800 τῇ I'j cancellis sepsi. — V. 324 οἰστροδόνητον, Νηρέος. 
εἰνάλιοί τε] οἰστροδόνητον. Νηρέος ἐνάλιοί ve. — V. 328 ἀχήσειεν) 
ἰαχήσειεν. — V. 329 ᾿ϑηνέων)] ᾿4ϑηναίων, --- V. 354 εὐγματ᾽ 
ἐκγενέσϑαι) εὔγματα γενέσϑαι. --- V. 360 εἴνεκα] οὔνεκα. --- V. 381 
XOP. vulgo haec quoque ργαθοοηὶ tribuebantur. — V. 386 ἡμᾶς 
ὑμᾶς. — V. 390 ἐμβραχύ] ἔμβραχυ. — V. 392 μοιχοτρόπους] uv- 
χοτρόπους. --- V.393 οἰνοπίπους vel οἰνοπίπας] οἰνοπότιδας. --- 
V. 400 ἐάν γέ τις πλέκῃ γυνὴ στέφανον, fort. ἐὰν πλέκῃ νέα γυνὴ 
στέφανον. ----. 419 λαβεῖν, fort. λάϑρᾳ, nisi quis malit αὐταῖς τα- 
μιεῦσαι καὶ προαιρούσαις λαϑεὶῖν. --- V. 494 οὐπώποτε] οὔπω. — 
V. 438 ἰδέας] εἰδέας. --- V. 408 καί τι] καί. — V. 465 ὕβρεως] 
$Bosoc. — V. 472 ἔκφορος] ἐκφορα. --- V. 476 μὴ ἄλλην. — V. 418 
qv] ἡ.--- V. 419 δέ μοι] à^ ἐμοί. — V. 488 ἐρείδομαι) ἠρειδόμην. 
— V.494 σκόροδα διαμασώμεϑα, ἵν᾽ ὀσφρόμενος} σκορόδια μασώ- 
μεσϑ'᾽ ἕνα ὀσφραινόμενος. --- V. 004 περιήρχετ᾽, fort. περιέτρεχ᾽. 
— V. 533 usque ad v. 809 ΓΎΝ. 4., vulgo I'PNH ΤΓ. --- "Ayoeviov] 
"AyAMvgov. — V. 536 εἰ μὲν ovv τις ἔστιν, fort. ἔστι τίσις. — 
V. 537 vs] ys. — V. 5063 πλείον᾽ πλεῖον. — V. 550 ἐπεὶ τόδ᾽ 
ἔπειτα y .— V. 563 ἁχαρνική) Agorovvxr,. — V. 564 ἄρρεν] &oosv . 
— V.593 ἠνείχετο] ἠνείχετ᾽ &v. — V. 608 τίς ἡ] τίς ei. — V. 605 
et600 ΓΎΝΗ 4.] ΓΥΝῊ 4. — V.606 207] 50^ ἡ. — V. 624 ὅσ᾽ 
ἔτη) ὁσέτη. — V. 025 MNHZ. ," δεῖν᾽ ἔμοιγ᾽. οἴμοι τάλας. 
KAELX. οὐδὲν λέγεις. ΓΎΝΗ A. ἀπελϑ᾽  ΜΝΗΣ. ἡ δεὶν᾽ ἔμοιγ᾽. 
ΚΛΕΙ͂Σ. Οἴμοι τάλας. ΓΎΝΗ Ἐ. οὐδὲν λέγεις " ἅἄπελϑ΄. — Etiam 
in seqq. usque ad v. 652 seripsi ΓΥΆΥΝΗ͂ 4., vulgo ΓΎΝΗ E. — 
V. 632 δ᾽ ἦν] δαὶ. — V.640 4a] 46. — V. 662 γρή 6] zon.— 
V. 663 sia vvv Üyvsve, καὶ μάτευε ταχὺ πάντ᾽, fort. sid νυν ἴγνευε, 
πάντα καὶ μάτευε πανταχοῦ. — V. 065 δὴ órvov] διάώριψον. Ὁ 
— V. 667 με λάϑη] μὴ λάθῃ. — V. 669 ἔσται ἅπασιν] ἅπασιν ἔσται, 
nisi malis ἀνδράσιν ἔσται. --- V. 675 fort. legendum δικαίως ἐφέ- 
ποντας ὅσια καὶ νόμιμα μηδομένους, ποιεῖν 9^ ὅτι καλῶς ἔχει, 
particula zs, quae post δικαίως legitur, inserta post ποιεῖν. Quae 
sequuntur fortasse sic sunt corrigenda: 

x&v μὲν (vulgo μὴ) ποιῶσι ταῦτα, τοιάδ᾽ ἔσται. 
αὐτῶν δ᾽ (vulgo deest δ᾽) ὅταν ληφϑῇ τις, εἴ rt δρῴη 
-μανέαις φλέγων, 
λύσσῃ παράκοπος, πᾶσιν ἐμφανὴς ὁρᾶν 
ἔσται (vulgo ἔστιν) γυναιξὶ καὶ βροτοῖς 
Θεὸς ὅ τι τὰ παράνομα τά T' ἀνόσια παραχρῆμ᾽ ἀπο- 

τίνεται 
deletis verbis ὅσια δρῶν, quae leguntur post 45g τις, et huc trans- 
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latis εἴ vL δρῴη. Illud vix dubium quin in vulgari lectione ἀποτίνεται 
παραχρῆμα τε τίνεται dittographia delitescat. — V. 698 usque ad v. 
762 ΓΥΝῊ 4. scripsi, vulgo ΓΎ ΝΗ Z. — à ποὶ] o ἃ ποὶ ποὶ. — V. 
700 τόδε] δή. --- V. 702 ἅπαντ᾽ ἀρ ἅπαν γαρ. --- ἔργα, malim τ α ῦ - 
τα. ---Ὑ 104 ἐξαράξει) ἐξαράξω. ΝΣ: 710 ἀλλ᾽ οὖν ἥκεις ὅϑεν οὐκ 
ἔξει φαύλως, ἀποδράς τ᾽ οὐ] ἀλλ᾽ ovv ἥκεις ὅϑεν ἥκεις, φαύλως τ 

: ἀποδρὰς οὐ. — V. 716 ἔλϑοι ξὺν ἀδίκοις ἔ ἔργοις, conjeci ἔργοισιν 
ἀδέκοις ἔλθοι. --- V. 719 ἔσως, fort. ἴσως ἔτ᾽. et deinde fort. & ϑέων 
yd o8 Qyo» ἀνταμειψόμεσϑα -- τάχα δὲ (del. pron. σε) μεταβαλοῦσ᾽ 
ἐπὶ κακὸν ἑτερότροπον ἐπέχει (del. pron. τις) τύχη. ---. 736 ὑμῖν] 
ὑμεῖς. —V. 747 DINH 4.] XOP. — V. 558 ITNH I-] MNHZ.. — 
V. 799 rovtt: λαβέ.) τουτὶ λαβέ. — V. 761 “σοὐξῃρήσατο, fort, covés- 
νήρατο. — V, 7711 πάρεισιν αἴ πάρεισί μοι. — V. 772 et 178 for- 
tasse in unum contrahendi sunt: πόϑεν οὖν γένοιντ᾽ ἄν: τί δέ, 
τάδ᾽ εἶ τἀγάλματα. --ν. 1777 χρὴ cancellis sepsi. — V. 782 χώρει, 

χώρει" ποίαν αὐλακα:} χωρεῖ χωρεὶ ποίαν αὔλακα; --- Υ. 184 
κείνᾳ, ταῦτα. κείνῃ, ταύτῃ. — V. 188 στάσις ̓ ἀργαλέα, λύπη.] 
στάσις, ἀργαλέα λύπη. ----Ν. 790 ἐκκύψασαν)] ἐγκύψασαν. — V. 795 
καταδαρϑῶμεν) καταδάρϑωμε v. — V. 797 τὸ κακὸν ξητεῖτε ϑεᾶ- 
σϑαι) ξητεὶ τὸ κακὸν τεϑεᾶσϑαι. — V. 799 αὖϑις τὸ κακὸν πα- 
ράκυψαν ἰδεῖν.] αὐϑις παρακύψαν ἰδεῖν τὸ κακόν, — V. .800 
βάσανος δὲ] βάσανός τε. — V. 808 τοὔνομ᾽ ἑκάστου] τοὔνομ᾽ ἕκα- 
στον. — V. 836 qv] εἰ, — V. 842 qv] εἰ. — V. 852 NH T 
lic usque ad v. 934 scripsi, vulgo I'PNH H. — V. 868 τί οὖν 
ἔτι ζῶ; ΓΎΝΗ Γ΄. τῶν κοράκων πονηρίᾳ. MNHZE. ἀλλ᾽ Ju δι τὶ 
vulgo omnia Mnesilocho tribuuntur. — V. 887 ἄρ T ἃ ἄρ΄. -- γ 
ἔτι] yé, τοι. — V, 889 τί «δὴ] τί δαί. --- Υ. 910 ἐγὼ δὲ “Μενελάῳ 
γέ σ᾽ ἐκ τῶν ἰφύων.] ἐγὼ δὲ Μενέλεῳ σ᾽, ὅσα y ἐκ τῶν ἰφύων. 
— V. 914 περέβαλε] περίβαλλε. — V. 926 σ᾽ οὐδέποτ᾽] οὐδέπο- 
τέ 6^. — V. 934 νῦν δή y Ἴ νῦν ó5v'. — V. 945 ἐαππαπαιαξ] ἐατ- 
ταταιάξ. --- V. 954 ποσίν, fort. ποσσίν. --- V. 969 Εὐλύραν] εὐλύ- 
ραν. — V. 978 τε] δέ. — V. 988 Βάλχειε, fort. Βαχχεῦ. — V. 998 
ante κατ΄ ὄρξα vulgo lacunae signum. Vs 998 post πετρώδεις erat 
lacunae signum. — V. 1002 ἐκετεῦσι] ἱκέτευε. — V. 1003 óo«c ] 
δρᾶς. — Y. 1004 ἐπικρούεις] ἐπιχρούσεις. — V. 1005 ἔτι μαλλο 
pos ἔτι μᾶλλο βουλῆς. — V. 1007 ᾽ξινέγκι] ᾿ξενίγκι. — ἔνα] 
να. — V. 1018 τοῦτ᾽ £697] ἔτ᾽ £697. — V. 1015—21 vulgo tri- 
ἡπέηίας Euripidi (ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ ὡς Περσεύς): continuavi Mnesi- 
locho, ut Beerio quoque placuit. — V. 1016 ἀπέλϑοιμι) ἐπέλϑοιμι. 
ΞΟ, 1018 κλύεις — ἄντροις 3 κλύοις --- ἄντροις. — V..1027 ὀλοὸν 
ἄφιλ᾽ ὃς ἔμ᾽ ἐκρέμασε) 01007, ἄφιλον ἐκρέμασε. — V. 1039 ὁπὸ δὲ 
συγγόνων ἄλλ᾽ ἄνομα πάϑεα, φῶτα λιτομένα,. πολυδάκρυτον "Aia] 
ἀπὸ δὲ συγγόνων, ἀλλ᾽ av ἄνομα sta deo φῶτα λιτομέναν. πολυ- 
δάκρυτον Aia. Deinde fort. leg. "Aia ws γόον φλέγουσαν. — V. 
1042 «tof, αἰαϊ.] eiat, αἰαῖ, 8 £ — V. 1044 κροχόεν, τόδ᾽] κρο- 
κόεντ᾽. — V. 1045 τοῖσδ᾽ ἐς τόδ᾽ cum Hermanno scripsi, vulgo 
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τοῖσδε τόδ᾽. V. 1047 μοι cancellis sepsi, — V. 1054 ἐκρεμάσϑην 
λαυμότμητ᾽ ἄχη, δαιμονῶν αἰόλαν κτλ. id est furiis actus ad 
viam, quae fervet mortuis. Distinguebatur: ἐκρεμάσϑην, 
λαιμότμητ᾽ ἄχη δαιμονῶν, αἰόλαν κτλ. — V. 1062 τὸ σαυτῆς] 
τοσαῦτα. — V. 1068 ἐλεεινῶς] ἐλεινῶς. — V. 1006 ὡς μακρόν, 
fort. μακρὸν ὡς. — V. 1088 et 1087 bis λαλὲς] λαλεῖς. — V. 1086 
bis πῶτε τὸ πωνή] πωτετοπωνή. — V. 1089 bis κακκάσκει] κακκά- 
σκῃ. — V. 1094 bis οὐ καιρήσεις.] οὐκ αἰρήσεις ; —.V. 1096 τὴ 

; μιαρὰ] τῇ μιαρᾷ. — V. 1102 τί "λέγει; τὴ Γοργὸς πέρι τὸ γραμματέο 
σὺ τὴ κεπαλή; ETP. τὴν Γοργόνος ἔγωγε φημί. τί λέγι Γοργόνος 
πέρι; τὸ γραμματέο σὺ ,τῇ κεπαλῇ τὴν Γοργόνος; ETP. ἔγωγε 
φημί. — V. 1109 κατάρατο᾽ τολμᾷς ἀποτανουμένη λαλᾶς] κα- 
τάρατο τόλμας" ἀποτανουμένη λαλᾷς. Fort. etiam λαλᾶς vel λαλῖς 
scrib. — V. 1111 ἀμαρτωλή] ἁμαρτωλή. — V. 1114 κύστο] πόστη. 
— V. 1118 ξηλῶσι) ξηλῶ σι. — V. 1123 τὴ γέροντο πύγισο τὴ] 
τῇ γεροντοπύγισο τῇ. — V. 1127 ἀποκεκόψο] ἀποκεκόψι. — V. 
1135 ἔτι γὰρ, videtur πυγῇ vel tale quid delitescere. — "V. 1158 
qA9svov, νῦν ἀφίκεοϑον, fort. ἤλϑετε, νῦν ἀφέκεσϑ'᾽. — Post v. 
1171 fortasse chori aliquot versus exciderunt. — V. 1174 κανακαλ- 
πασον, quod etiam Hermann conjecit, vulgo κανακόλπασον. — V. 
1176 ἀνεγεῖρί μοι] ἀνεγείρι μοι. — V. 1188. 1184. 1196. 1218 
ναϊκ] vouxí. — V. 1187 κλαῦσί y ἣν μὴ͵ νδον μένῃς, ita ut Sa- 
gittario continuentur, vulgo ETP. κπλαύσετ᾽ ἣν μὴ ᾽νδον μένῃ. — 
V. 1188 πόστιον, fort. πρόστιον. — V. 1197 ἔκώδεν) ἔκ᾽ ὠδέν. 
— V. 1199 τὴ γέροντο, γρᾳδιο.] τῇ γέροντο γρᾷδιο. — V. 1200 δὲ 
σοὶ] δέ σοι. — ΕὙΡΡ͵ ᾿Δἀρτεμισία" μέμνησο τοίνυν τοὔνομ᾽. ΤΟΞ. 
᾿ρταμουξία.] ETP. Aovepucto.. TOS. “μεμνῆσι τοίνυν τοὔνομ᾽. 
᾿ἀρταμουξία. — V. 1203 ,παιδάριον, τουτὶ λαβών. παιδάριον τουτὶ 
λαβών. — V. 1212 ἀπόλωλο] ἀπόλωλον. --- V. 1219 Ye] γραῦ. 
— V. 1216 Fort. Οἴμοι. qu δρᾶσι: ποὶ τὸ γρᾳδι᾿; ; ᾿ἀρταμουξία. 
— V. 1220 Fort. οἴμοι" κροχῶτ᾽ ἔκον τὸ γέροντο; — V. 1224 
διώξεις] διώξει. --- V. 1225 ἄλλα τρέξι" ᾿Δοταμουξία. ἀλλὰ τρέξι 
᾿Δρταμουξία. M. 1226 alterum 7oéys vvv cancellis sepsi. — V. 
1228 δή ᾽στι] δῆτ᾽ ἐστὶ. Ceterum fortasse haec in duos tetrame- 
wos sunt digerenda, ut ultimus versus fuerit: 

οἰκαάδ᾽ ἑκάστῃ" τὼ Θεσμοφόρω δ᾽ [ἡμῖν] ἀγαϑὴν 
[τούτων] χάριν ἀνταποδοῖτον. 

RANAE. 

In Indice Personarum J14NZ1O KETT'PIA scripsi (vulgo Π4Ν- 
A4OKETTPIAI 4TO) et deinde addidi I440 ANH. 

In Argum. I. scripsi μετὰ ταῦτα δ᾽ ἐνάιδου, deest vulgo δ΄. 
μονόκωλον)] μονόκωλα. - βραβεῖον ἔχοντος τὸν ̓ τραγῳδικὸν ϑρό- 
νον] βραβεῖον ἔχοντος, et deinde legebatur τῆς τιμῆς καὶ τοῦ 
τραγῳωδικοῦ ϑρόνου ἀντιποιησαμένου. --- φιλολόγως] φιλο- 

- 
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πόνως. — Argum. III. et 1V. addidi ex editione Schol. Paria 
mihil mutavi, nisi quod IV. scripsi ψευτοτύφου pro ψευδοτύπου. 

V. 7 ϑαρρῶν ys' μόνον ἐκεῖν᾽; ϑαρρῶν γ᾽ éxsivo μόνον. — 
V. 14 εἴωϑε ποιεῖν; wol Avis κὠμειψίας σχεύη φέρουσ᾽ ἑκά- 
grov ἐν κωμῳδίᾳ. Legebatur: εἴωθε ποιεῖν καὶ ἔὐύκις καάμει- 
ψέίας; [σκεύη — κωμωδίέᾳ.] Fort. tio de ποιεῖν καὶ Δύκις κάμει-. 
ψίας ἐς σχευοφόρους &x. ἐν κωμῳδίᾳ; nisi subditicius est totus. 
versus. — V. 190 à] à. — οὑτοσί: ὅτι] οὑτοσί, ὅτι. — V.20 ἐρεὲ, 
fort. ἐρῶ. — V. 41 Za] 4i. --Ν.81 AN.) ἫΡ---Ξ 97 ἀταταὶ) 
ἀτταταῖ. — τῷ Κλεισϑένει] Κλεισϑένει. — V. 63 μυριάκις y Ἴ μυ- 
ριάκις. — V. 67 Εὐριπίδου. ΗΡ. καὶ ταῦτα τοῦ τεϑνηκότος; ; 4IO. 
χοὐδείς ys], Εὐριπίδου καὶ ταῦτα τοῦ τεϑνηχότος ; χούδείς ye. 

$E 37:116 ὦ σχέτλιε, τολμήσεις γὰρ ἐέναι καὶ σύγε; 410. μηδὲν] 
Ho σχέτλιε, τολμήσεις γὰρ ἰέναι; 410. καὶ σὺ γε μηδέν. — V. 121 

κατάντη καὶ ταχεῖαν) ταχεῖαν καὶ κατάντη. — NS 129 x&ra] εἶτα. 
— V. 147 ἠδίκηκε)] ἠδίκησε. ἠλόησεν. — 
V.152 Aristophanes Dyzantius ignorabat, et v. 153 dittographiam, 

. versus 150 ratus scripsit ἡ πυρρίχην: hoc probabiliter, illud minus 
recte, nam aegre caremus v. 152. Videtur igitur scribendum: 

ἢ, ̓πέορκον 0QxOv ὦμοσεν. 
AIO. Νὴ τοὺς ϑεοὺς ἐχρῆν γε πρὸς τούτοισι καὶ 

εἰ "Μορσίμον τις ῥῆσιν ἐξεγράψατο. 
[ἢ πυρρίχην τις ἔμαϑε τὴν Αινησίου.) 

— V. 164 Za] zi. — V. 168 ἐπὶ τοῦτ᾽, fort. ἐπὶ ταῦτ΄. — V. 169 
too] μὴ j0.-— vor iu. ] τότε μ΄. — y. 172 νῦν] νυν. — V. 180 
ὦ ὄπ] ὠστι. — V. 181 τοῦτο ; λίμνη] τοῦτο λίμνη. Ceterum fort. 
rectius sic distribuenda sunt: 

410. Τουτὶ τί ἔστι: ΞΑ4Ν. Τοῦτο; λίμνη. 410. Νὴ 4ία 
αὕτη ᾽στέν, ἣν ἔφραζε, καὶ ᾿πλοῖόν γ᾽ ὁρῶ. 

— N. 186 ὄνου πόκας, fort. Ὄκνου πλοκάς. — V. 188 ποῦ] ποῖ. --- 
V. 189 εἵνεκα) οὔνεκα. —,V, 199 οὗπερ] οἶπερ. — ἐκέλευες] ἐκέ- 
λευσας. — Ν. 208 ὦ ὀπὸπ ὦ ὀπὸπ] ὠὸπ oz ὠὸπ ὅπ. --- V. 216 zfLo- 
νυσον] Ζιώνυσον. -- A 217 Λίμναις] Λίμναισιν. — V. 218 Xv- 
τροισι] χύτροισι. --- V. 229 ἔστερξαν μέν] ἔστερξαν. — V. 239 BA., 
v. 240 410. . vulgo omnia Baccho tribuuntur. — V. 245 πολυκολύμ- 
βοισι) ἐν πολυκολύμβοισι. — V. 281 fort. τουτὶ παρ᾽ ἡμῶν λαάμβαν᾽ 
0. —— V. 202 οὐδὲ μὴν ἡμᾶς σὺ πάντως vix recte 58 habent, intellige- 
rem ἀλλὰ μὴν ἡμεῖς σὲ πάντως. — V. 2601 [οὐδὲ μὴν ὑμεῖς γ᾽ ἐμέ! de- 
est vulgo. — V. 266 (βρεκεκεκὲξ κοὰξ xoa) adjeci. — V.267 τῷ ) X0«£] 
τοῦ xó«É. — V.209 ὦ] ὦ. — V. 271 η Ξανϑία) ἡ Ξανϑίας. --ν. 273 
τἀνταυϑοιὴ τἀνταυϑί. — V. 290 τότε μέν ye — τότε δ᾽ αὖ] ποτὲ 
μέν ye — ποτὲ δέ, — V. 304 γαλῆν] yaAgv'. — V. 308 SAN., v. 300 
41 IO., vulgo omnia Baecho tribuuntur. — σοῦ] gov. — V. 315 jesusi] 
nosul.— V.324 πολυτιμήτοις] πολυτίμητ᾽ ἐν. --- V. 340 ἔγειρε" φλο- 
y&«sc] ἔγειρε φλογέας. fort. ἐγείρου praestat: deinde [τινάσσων] γὰρ 
css scripsi (nisi malis ἥκεις), vulgo nihil nisi τενάσσων legitur, mani- 
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festum glossema, additum ad insolentiorem aceusativi usum explican- dum, de quo vid. Bernhardy Syntax L. Gr. p. 119. — V. 347 yoovíovg τ᾽ ἐτῶν παλαιῶν ἐνιαυτούς, fort. χοονίους, ἐτῶν παλαιῶν τ᾽ ἐνιαυ- τοῦς. ----Ὑ. 388 ξαϑέοις] ξαϑέαις. ---- V.405 τόν τε σανδαλέσκον, fort. τόδε τὸ σανδαλίσκον, — V, 414 et 415 fortasse choro sunt tribuendi. τον. 416 ἀλλ᾽ $] ἀλλ᾽ ἤ. --- V.439 ἀλλ᾽ ἢ] ἀλλ᾽ dj. — V. 441 et 445 - fegóv] foóv. — V. 444 et 445 choro continuavi, vulgo ΖΓ. praefigitur. — V. 482 γεῦσαι] yevosi. — V. 482 et 487 G7:0yyL&v, fort. σπογγίαν, vid. schol. Aeschinis de falsa Leg. — V. 483 700040), vulgo πρόσ- Sov, idque Baccho tribuebatur, dedi omnia Xanthiae. — V. 488 οὐκ v γ᾽ ἕτερος ταῦτ᾽ οὐκοῦν ἕτερός y αὔτ᾽. --Υ͵ 513 γέ σοι, fort. τέ σοι. — V. 846 καὐτός] αὐτός. — Ν. 549 usque ad v. 578 ΠΑΝ. - et IL44. scripsi, vulgo inter IIANZOKETTPIAN 4A et B distribue- bantur. — V. 561 et 562 tribui cauponae primariae, vulgo Plathanae (cauponae alteri) continuantur, similiterque deinde v, 564 IIANZ. id est 4 scripsi, ubi vulgo est ILANZ. B. et v. 565 IL140, vy día: τάλαινα. IANZ. (i.e. 4.) νὼ δὲ δεισάσα γέπου, ubi erat I14N Z1. 4. νὴ Zia τάλαινα. ΠΑΝ, B. νὼ δὲ ós(cecot γέ που πτλ. — V. 507 τὰς] τοῦς. --- V. 568 seqq. personarum distributio incerta, ego nihil novavi, nisi quod v. 577. 578 Plathanae dedi, qui vulgo continuantur tanponae primariae. — V. 574 εἰς] ἐς. — V. 580 fort. οὐκ ὧν γε- νοΐίμην Ἡρακλῆς. 410. Ἶ4, ψηδαμῶς. — V. 595 κακβαλεῖς] καὶ βαλεῖς. --- V. 597" vot] 'erév. — V. 607 μὴ πρόσιτον.] οὐ μὴ πρόσ- τὸν; — ib. καὶ μάχει;] μαχεῖ; — V. 608 Σκεβλύας] Σκεβλίας. — V. 611 προσέτ᾽ ἀλλότρια] πρὸς τἀλλότρια. — ib. 411 SAN. 
— V. 6012 4IO.] AI. — V. 618 βασανίσω] βασανίζω. ---- V. 645 fort. AT. καὶ δὴ ᾿πάταξά ο΄. RAN. οὐ μὰ τὸν δ ἐμοὶ δοκεῖς. 41. ᾿4λλ᾽ εἶμ᾽. — V. 665 eim εἰ προτιμᾷς οὐδέν;] ἐπεὶ προτιμᾷς γ᾽ οὐδέν. — V. 659 Πυϑῶν Πύϑων᾽,. — v. 663 fortasse Dionysi potius quam Aeaci est, ut παρέχω sit scribendum pro πάρεχε. --- V. 664 ἤλγησέν τις] ἤλγησέ τις. Deinde fort. ὃς Αἰγαίους ἔχεις πρῶνας ἢ γλαυκᾶς μεδέεις ἁλὸς ἐν βένϑεσιν. — V. 670 αὐτὸς ὑμᾶς, fort. μας αὐτός. — ν. 672 νοῆσαι] ποιῆσαι. --- V.682. ἐπὶ βάρβαρον ἕξομένη πέταλον antiquitus jam depravata, mihi poeta Videtur scripsisse: ὀπὶ βάρβαρον ἡ δομένῃ πίτυλον. — V. 688 ἕως] oc. — V. 684 κελαδεῖ] óvfet. — V. 711 ψευδονέτρου, fort. ψευδολίτρου. — V. 724 fort. trajiciendus hoc modo: dic χαλλί στοις ἁπάντων, ὡς δοκεῖ, νομισμάτων ἔν τε τοὶς Ἕλλησι καὶ τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ, καὶ μόνοις ὀρϑῶς κοπεῖσι καὶ κεκωδωνι- σμένοις χγρώμεϑ'᾽ οὐδὲν κτλ. — V, 730 προσελοῦμεν)] προυσελοῦ- μεν. sed genuina scriptura videtur προξελοῦμεν esse secundum Arcadum dialectum. — Post v. 737 plura deesse videntur. — V. 746 λά.- 9o] λάϑρα. --- V. 758 perturbatus videtur ordo versuum: conjicio : τίς ovtog οὔνδον ἐστὶ ϑόρυβος χὴήβοή: 

AI. & πρᾶγμα, πρᾶγμα μέγα κεκίνηται, μέγα 
ἐν τοῖς νεκροῖσι καὶ στάσις πολλὴ πάνυ, 
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xol λοιδορησμὸς Αἰσχύλου κεὐριπέδου. 

ΞΑΝ. ἐκ τοῦ; 41. νόμος τις κτλ. — 

V. 770 conjeci: ὡς ὧν κράτιστος τὴν τέχνην' νῦν δ' εὐθέως, 

ὅτε δὴ κατῆλϑ᾽ Εὐριπίδης. ---. 112 τοῖσι βαλλαντιοτόμοις] τοῖς 

βαλαντιητόμοις. — V. 796 τὸ χρῆμ᾽] τί χρῆμ᾽. — V. 800 xol 

πλαίσια ξύμπηκτα. ΞΑ͂Ν. πλινϑεύσουσι γῆν: 414. καὶ] καὶ πλαί- 

σια ξύμπηχτα πλινϑεύσουσί γε καὶ. — V. 810 post φύσεις ποιη- 

τῶν unus alterve versus excidit, eratque de Euripide sermo. — V. 815 

ὀξύλαλον παρίδῃ ϑήγοντος ὀδόντα] ὀξυλάλου περ ἴδῃ ϑήγοντος 
3 

, 

δαλάμων] σχινδαλάμων. ---Ὗ. 822 χαίταν] χαίτην. -- V. 888 ἀπύ- 

λωτον] ἀϑύρωτον. --- V. 853 ἄναγε ἄπαγϑξ. --- V. 8959 Post hune - 

versum Aeschyli aliquod dictum videtur excidisse. — V. 857 πρέπει 

ϑέμις. — V. 863 zio] 4i. — V. 881 ϑδήματα, conjeci ῥεύματα vel 

δήγματα. ----. 888 ἐπέϑες λαβὼν δὴ καὶ cv] ἴϑι νυν ἐπίϑες δὴ καὶ 

δύ. ---Ψ. 800 σου] σοι. --- V. 891 δὴ] vvv. — V. 896 τινὰ] τένα. --- 

V. 897 ἐμμέλειαν vulgo deest. — V. 901 λέξαι] λέξειν. — V. 917 ἀρ] 

γὰρ.--- V. 918 καϑοῖτο, fort. καϑῇτο.--- V. 930 ῥάδι᾽ qv] ó«ótov. — 

V. 036 zo? ἄττ᾽ ἐστὶν ἅττ᾽, fort. ποῖ᾽ ἐστὶν σύ y ἄττ᾽. — V. 947 

AIO.] 41Σ. — ἦν σοι, fort, ἤδεις (ζδηο). — V. 964 καἀμοὺς] καμοῦ 

* 5 V. 965 Μανῆς] Meyvne. — V. 989 τρύβλιον] vovBA(ov. — V. 

991 ΜΜελιτίδαι] MeAgttóot, Fort. ΓΜελιτιάδαι ut olimapud Aelian. V. 

H. XIII. 15 legebatur, nisi totum vocabulum tollendum. Nullo modo 

ἹΜΜελητίδαι ferendum, nam nomen hoc ab eadem radice descendit, 

unde Βλιτομάμμας deductum est. — V. 994 lacunam indicavi. — 

V. 1001 ἄξεις, fort. οἴξεις. — V., 1010 ταῦτ᾽] τοῦτ΄. — V. 1024 

εἵνεκα] οὕνεκα. — V. 1028 ἡνίκ᾽ ἤκουσα περὶ 4Ζαρείου τεϑνεῶτος. 

Poeta scripsisse videtur ἡνίκ᾽ ἂν κ᾽ ὄσσα πρὶν dagsíov τεϑνεῶ- 

τος, ubi Occo propter sequens vocabulum πρὶν producitur, nam 

ὀστᾶ minus quidem placet. — ἤκουσα] ἀπηγγέλϑη, — V. 1038 

ἐπιδήσειν, fort. ἐπιϑήσειν. — V. 1058 χρῆν] χρή. — V. 1066 

περιειλάμενος] περιειλόμενος. — V. 1073 óvzzanat) ῥυππαπαί. 

L W. 1076 νῦν δ᾽ ἀντιλέγει κοὐκέτ᾽ ἐλαύνων πλεῖ δευρὶ καῦϑες 

ἐκεῖσε] νῦν δ᾽ ἀντιλέγειν κοὐκέτ᾽ ἐλαύνειν | καὶ πλεῖν δευρὶ καυ- 

Sic ἐκεῖσε. — V. 1084 ὑπογραμματέων) ὑπὸ γοαμματέων. — 

V. 1086 ἐξαπατώντων τὸν δῆμον ἀεί fort. subditius est. — V. 1089 

ὥστε y ἀφαυάνϑην] oc ἐπαφαυάνϑην. — V. 1106 ἀνὰ δ᾽ £os- 

σϑον] ἀναδέρεσϑον. — V. 1119 cov] cot. — V. 1122 mihi suspe- 

ctus est, — V. 1129. 1130 41.] 410. — V. 1130 ταῦτα πάντα y] 

πάντα ταῦτα γ᾽. — V. 1132 41. φᾷς ὅτι ληρεῖς : ETP. ἀλλ᾽ ὁλέ- 

γον γέ μοι μέλει. hunc versum hic inserui, vulgo legitur post 1135 

personis in hoc modum indicatis: 4. ὁρᾷς ὅτι ληρεῖς. 410. ἀλλ, 

ὀλίγον γέ μοι μέλει. --- V. 1184 πρὸς τρισὶν ἰαμβείοισι προσοφείς- 

λων, conjeci πρὸς τρισὶν ἰάμβοις ἴσσα προσοφείλων. --- V. 1180 

οὐράνιον] οὐράνιόν γ᾽. — V. 1144 41.} AIO. --- ib. ἐκεῖνον, fort. 

ἐκείνως. — V. 1149 οὕτως] οὕτω γ᾽. — V. 1168 λάϑραᾳ] λάϑρα. — 

ὀδόντας. --- V. 818 ἱππολόφων, fort. ὑψιλόφων. --- V. 819 σκιν- 
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—. V. 1175—77 Aeschylo tribui, vulgo 1175. 1176 sunt Bacchi, v. 1177 . Aeschyli. — V. 1202 ϑυλάκιον, fort, ϑύλακον. --- V. 1220 δοκεῖς) 
δοκεῖ. — V. 1235 ἀπόδος] ἀπόδου. — V. 1243 ἔα αὐτόν, ὦ τάν. ἔασον, ὦ τῶν. --- V. 1245 ἀπολεῖς) ἀπολεὶ σ΄. — V. 1256 ἔτι νυνί, 
fort. ἔτι καὶ νῦν. — V. 1265 (7) κόπον] ἐήκοπον et sic deinceps. — 

— V. 1270 μάνϑανέ μου] μάνϑανε. --- V. 1286 fort. ubique φλαττο- 
ϑράττο φλαττοϑράτ scribendum. — V. 1287 δυσαμεριὰν) δυσαμε- 
θέαν. ---Υ. 1806 rovrov] τοῦτον. --- V. 1307 ταῦτ᾽] τάδ᾽ ἔστ᾽. -- 
V. 1311 νοτίοις] νοτίαις, --- V. 1315 ἵστότονα, fort. ἱστόπονα. — 
ib. καὶ, vulgo deest. — V. 1323 et 1324 videntur ex uno versu Orti, 
qui fortasse ita scriptus erat: 

τί δέ; τοῦτον πόδ᾽ ὁρᾷς; AIO. ὁρῶ. 
— V. 1848 τέρα] τέρατα. — V. 1348 εἴειειειλίσσουσα] &ÜELELELELEL- 

- λίσσουσα. — V. 1356 ἀλλ᾽ à Κρῆτες Ἴδας τέκνα, fort, ἀλλ᾽ ὦ τέκν᾽ 
Ἴδας τέκνα. --- V. 1357 τόξα τε] τόξα. — V. 1362 διπύρους, fort, 
ἀμφιπύρους. — V. 1363 ὀξυτάτας] ὀξυτάταιν.. Post. v. 1373 
unus v. excidisse videtur. cf. v. 1486 et 1495. — V. 1366 ὅπερ ἐξε- 
“λέγξει τὴν ποίησιν νῶν μόνον] ὅσπερ γ᾽ ἐλέγξει τὴν ποίησιν νῷν 
μόνος. — V. 1367 cancellis sepsi. — V. 1390 ἢν] Zv'. — V. 1391 
ἕερόν] ἵρόν. — V. 1394 xoxóv] κακῶν, — V. 1399 τοιοῦτον] vOL- 
οὔτο. — V. 1405 εἰσέϑηκε] εἰσήνεγκε. — V. 1410 μόνον] μόνα. 
Post hune versum haud dubie plura omissa sunt incuria librariorum. 
— V. 1411] φίλοι) cogor. — V. 1424 ILAOT.] ET'P. — V. 1428 πέ- 
Qvx&] φανεῖται. --- V. 1432 cancellis sepsi, non 1431 ut vulgo. — 
V. 1433 ἐκτραφῇ] ἐκτρέφῃ. — V. 1437—1441 pariter atque 1452. 
1453 alieni sunt, sed inter se arcte cohaerent, substituti enim sunt anti- 
quitus in locum v. 1446—1450. — V. 1450 τὠναντί᾽ ἂν πράττον- 
τες] τἀναντία πράξαντες. ---- V. 1453 τί δαὶ σύ; τί λέγεις] τί δαὶ 
λέγεις σύ; — V. 1455 μισεὶ κάκιστα, vog πονηροὶς ἤδεται.) μισεῖ 
κάκιστα.  AIZ. τοῖς πονηροὶς δ᾽ ἥδεται; — V. 1456 — 1458 
Aeschylo vindicavi, vulgo v. 1456 Dionyso, v: 1457. 1458 Aeschylo 
tribuuntur. — V. 1459 σίσυρα] σισύρα. --- V. 1405 ἀπορίαν δὲ τὸν 
πόρον, conjicio τὸν φόρον. — V. 1400 nisi exciderunt quaedam, 
scribendum certe £v, vOv δ᾽ ὁ δικαστὴς αὐτὰ καταπίνει μόνος 
pro εὖ, πλὴν γ᾽. — V. 1418 κῴδιον] κώδιον. — V. 1480 ξνα ξε- 
νίσω ᾽γώ σφω πρὶν ἀποπλεῖν. AIO. εὖ λέγεις] ἵνα ξενίσω σφὼ 
πρὶν ἀποπλεῖν" 410. εὖ τοι λέγεις. — V. 1497 τουτουσΐ τουτί. 
Pluto βροχοὺς tradit Aeschylo ascensuro. — V. 1516 τὸν ἐμὸν παρά- 

δὸς Σοφοκλεῖ τηρεῖν κἀμοὶ σώξειν. Poeta scripsisse videtur nihil nisi: 
τὸν ἐμὸν παράδος τούτῳ τηρεὶν. 

ultimis vocabulis cum glossae Σοφοκλεῖ σώξειν adscriptae essent, 
interpolatus deinde est locus. Quod in scholiis legitur ad h. v. τῷ Zo- 
φοκλεῖ δηλονότι ὃ Εὐριπίδης partim ad hune versum, partim ad 

. v. 1520 spectat. — V. 1525 ἱερὰς) (og. — V. 1530 τῇ δὲ πόλει] 
τῇ τὲ πόλει. 3 is 
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ECCLESIAZUSAE. 

In Personarum Indice 4INNHP. A et B addidi post O KATAOEIZ 

et O MH KATAOELZ. Ceterum ANHP 4 non videtur alius esse 

quam vicinus Blepyri (4/VH P ΤΙΣῚ, εἰ ANHP B non diversus a Chre- 

mete: sicut etiam ZEZTIOTHZ non est alius atque ipse Blepyrus. 

In Argum. I. πώγωνας περιϑέτους] πώγωνας περιϑέτους ποιοῦνται. 

— μία δὲ] μία δή. --- Argum. II. v. 2 conjicio ἀνέρων προκα- 

ϑίξειν γενομένης ἐκκλησίας περιϑεμένας πώγωνας κτλ. --- 

V.8 ἐκέλευσέ t^ εἰς κοινὸν φέρειν τὰ χρήματα καὶ χρῆσϑ' ἅπα- 

σιν ἐξ ἴσου ταῖς οὐσίαις καὶ ταῖς γυναιξὶ μετατίϑεσθαι τοὺς νο- 

μους] ἐκέλευσέ τ᾽ εἰς τὸ κοινὸν εἰσφέρειν ὅλα τὰ χρήματ᾽ ἄνδρας" 

ὡς κεκρίσϑαι τοῖς νόμοις. 
ΟΥ͂ 4 ἄπο, fort. ὕπο. — V. 9 πλησίος] πλησίον. --- V. 28. δεῖ 

τὰς ἑτέρας πως κἀγκαϑεζομένας λαϑεῖν, conjicio δεῖ τὰς ἑταί- 

ρας (i.e. factiosas) xdyx. 1λ. --- V. 26 λαϑεὶν] λαβεῖν. ---- V. 29 

τυγχάνει] τυγχάνῃ. — V. 30. 31 Choro tribui, vulgo ΕὙ usb 

ν. 45. Prodeunt enim mulieres passim, sed dimidia tantum chori pars, 

urbanae mulieres: rusticae postea demum accedunt. — V. 32 ἐγρηγό- 

ρει] ἐγρηγόρη. — V.34 ϑρυγανῶσα) τρυγονῶσα. Fort. ϑυργανῶσα, 

vid. Hesych, ϑυργανᾶν - κρένειν. ubi corr. κρούειν. --- V. 80 IT. A.] 

DT. B. — V. ALIIPA] ΤΎ. 4. — V. 43 ΧΟΡ. IIPA. — V. 47 

IIPA. κἀμοὶ, vulgo haec mulieri 4. continuantur et καί μοι legitur. — 

V. 49 ΓΎ, 4.] IT. B. — V. 51 tribui Praxagorae, vulgo est mulieris 

B.— V. 54 ΓΎ. B.] ΓΎ. I. In editionibus in tota hac scena usque 

ad v. 284 plurimae mulieres (I'414EZ HOT) loquentes inducuntur, ego 

sermones duabus tantum tribui, est autem distributio, si a paucis locis 

discesseris, certa. — V. 64 ἐχραινόμην scripsi, vulgo ἐχλιαινόμην. 

cf. Bekk. An. I. 72. 28: χραένεσϑαι πρὸς ἥλιον " τὸ λεγόμενον ὑπὸ 

τῶν πολλῶν ἐπικαίειν τῷ ἡλίῳ. ---. ΤΊ λάϑρᾳ] λάϑρα. ----Ἰ. 78 

ἐκείνων] ἐκεῖνο. --- V.81 hic locus in codicibus et editionibus gravi 

vitio deturpatus est: sequuntur enim vulgo versus sex 99 — 104: 

ΠΡΑ. ἀλλ᾽ &ys9^ — IT. A. Νὴ τὸν Ac — καταντικρύ. quoS ipso 

totius loci consilio perspecto post v. 98 (104 vulgo) inserui. Exciderunt 

antiquitus hi sex versus, marginique additi sunt, postea librarius, cum 

restituere in ordinem vellet, similitudine verborum deceptus non ante 

versum 105 τούτου γέ τοι, sed ante versum 82 ταυτί γε vot inseruit. 

— V.85 ἀρὰς] ἄρα. Intelliguntur solennes preces et dirae, ἃ quibus 

conciones inchoabant, — V. 86 μοι] uov. — V. 103 με] σε. — V. 117 

προμελετήσωμεν] προμελετήσαιμεν. — V. 128 γαλῆν. παάριτ᾽ ἐς] 

γαλῆν, πάριϑ'᾽᾽ ἐς. — V. 130 παριὼν corruptum, latet nomen pro- 

prium viri vel agnomen, conjeci Παίων vel Πρίων. --- V. 140 et 141 

videntur alteri mulieri tribuendi. — V. 141 τοσαῦτ᾽ ἄν] τοσαῦτα γ᾽ - 

— V. 163—165 et 167. 168 fortasse aliquis tribuat mulieri A. 

V. 167 Epigonus non videtur diversus ab Epigene, qui infra v. 931 

memoratur, et fortasse hic potius locus corrigendus, quam ille. Deinde 
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possis. etiam scribere: ἐκεῖνον. ἐμβλέψασα "ΠΣ ἘΣ VIT ἀλλὰ τόν 
Puy "yooiov, fort. ἀλλὰ καὶ τὸν y. — V. 190 ὠνόμασας, fort. 

ὦμοσας. ---. 192 viv] vvv. — V. 194 dorolalo, conjicio ἀπολεὶσϑ'᾽. 
— V. 200 νῦν εἰσὶ] νῦν δ᾽ εἰσί, — V.202 ὁρέξεται corruptum. Din- | 
dorf hic plene interpunxit et deinde versum excidisse putat. — V. 209 
πείϑησϑε, fort. πίϑησϑε, et similiter infra 289. — V. 218 inter 
DTN. 4 et B distribui, vulgo uni PIN. B. tribuitur. — V. 219 εἴ 
πού τι] εἰ τοῦτο. — V. 220 περιξιργάξετο.] περιειργάξετο; — 
V. 227 oivov φιλοῦσ᾽ εὔξζωρον, ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ] τὸν οἶνον £U- 
ἕωρον φιλοῦσ᾽ ὥσπερ πρὸ τοῦ. — V. 239 ταῦτ᾽ ἐὰν] ταῦτα κἀν. 
— ν. 268 τρύβλια] τρυβλία. — Ν, 261 fort. hic versus est mulieri 
B. tribuendus, ut reliqua deinceps sint mulieris 4. — V. 270 ἄνδρ᾽ 
ἐθεᾶσϑ'] ἄνδρα ϑεᾶσθ'. --- V.271 μέλλοι] μέλλει. — V. 214 ἀκρι- 
βῶς ἦτε] ἀκριβώσητε. — Υ. 282 sod" ἐκεῖ haud. dubie corruptum, 
deinde fort. dor. ἀποτρ ἔχειν ἔχουσι μηδὲ πάτταλον. --- V. 286 
fort. ἐξολίσϑῃ. ἡμῖν ὁ κένδυνος γὰρ κτλ. — V. 298 πλησίοι) πλη- 
σίον. — V. 306 φέρων] λαβών. — V. 309 ἄρτον αὖον] ἄρτον **, 
— V. 347 cícvoav] σισύραν. — V. 866 ᾿ἀντισϑένην) ᾿Αντισϑένη. 
— V. 581 νῦν ἦλθον, fort. νῦν δὴ ἤλϑον. — V. 882 οὐδέν᾽ ἄλλον 
ἢ] οὐδὲν ἄλλο γ᾽ ἤ. — V. 397 προϑεῖναι] καϑεῖναι. — V. 404 
w^ ἐχρῆν] us χρῆν. — V. 417 ἂν ἡμῶν] ἡμῶν. ---- Ῥοβὶ v. 408 versus 
excidisse videtur, vel scribendum ἀλλὰ πολλὰ κἀγαθὰ ποιεῖν; 
ἕτεράτε τὰς γυναῖκας εὐλόγει. — V. 488 νοῦν γὰρ, fort. νοῦν ἀρ΄. 
— V. 448 οὐ μαρτύρων) οὐ μαρτύρων y V 99 σε] γε ΝΣ 
456 αὐταῖς] ταῦταις. -- Υ. 458 ἅπαντ᾽ ἄρ᾽ αὐταῖς] ἅπαντά τ᾽ 
αὐταὶς. — V. 514 κεῖται καὶ δὴ] κατάκειται δή. — V. 826 οὐ δῆτα, 
τάλαν, ἔγωγε. ov δὴ τάλαιν᾽ ἔγωγε. — V. 532 ἐνταῦϑα, malim 
ἐνταυϑί. — V. 551 ἤδεισϑα] ἤδησϑα. — V. 562 ANHP| BAE. 
— V. 503 μηδ᾽ ἀφέλῃ, fort. μἀφέλῃ. — V. 964 BAE.] ANHP,. — 
V. 968 ψεύσεται, fort. ψεύδεται. — V. 569 ὥστε σέ γέ μοι μαρτυρεῖν, 
fort, ὥστε σέ τὲ συμμαρτυρεῖν. --- V. 971 Fort.: 

Νῦν δή σε πυκνὴν φρένα δεῖ φιλόσοφόν τ᾽ ἐγείρειν. 
versus Archilocheo similis, qualis extat in Vespis 1526. — V. 573 
κοινῇ γὰρ ἐπ᾽ εὐτυχίαισιν, malim κοιναῖς γὰρ ἐπ᾽ εὐτυχίαις. --- 
V. 574 γνώμης γλώττης. -- πολίτην δῆμον, conjicio πολιτῶν δῆ- 
μον. — . ὅ87 ἀρχῆς, fort. ἀρετῆς. ---Υ΄. 603 Blepyro tribui, vulgo 
inter Praxagoram et Blepyrum hemistichia sunt dispertita. — V. 612 
ξυγκαταδαρϑών videtur a grammatico ad versum redintegrandum 
additum, — V. 615 πῶς ovv οὐ] πῶς ovv, εἶ, — V. 622 τοῦ μὴ 
ξυγκαταδαρϑεῖν, conjicio τοῦ σοὶ Évyx. quae Praxagora Blepyro 
dieit, tum alterum his verbis compellat: καὶ coi τοιοῦτον ὑπάρχει. 
by. 831 IIPA., fort. ANHP. — τοῖς μικροῖς, conjeci τοῖς σιμοῖς. 
— V. 640 ἀγνὼς] ἄγνως. — V. 643 ἐκεῖνος] ἐκεῖνον. — V. 0406. 
647. 648 IIPA., fort, ANHP, ut deinde v. 649 et dimidium v. 650 
Praxagorae sit. — V. 647 αὑτοῦ, malim αὑτὸν. — V. 648 τὰν] 
y ἄν. — V. 650 ézxsezovOaw) ἐπεπόνϑη. —- V. 692 λιπαρῷ] λι- 
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παρῶς. — V. 698 AN. — IIPA., vulgo totus versus Praxagorae 
tribuitur. — ταύτη» ταύτῃ. — V. 639 εἴνεκα)] οὔνεκα. — V. 
665 vovrqs) ταύτην. — V. 669 partim Blepyro, partim Praxago- 
rae dedi, vulgo omnia Praxagorae sunt. — V. 670 δώσει, fort. δώ- 
σεις. — V. 611 κομιεῖται, fort. κομιεὶ τι. — V. 674 συρρήξασ᾽, con- 
ἊΝ συνερέψασ᾽ . — V. 075 εἰς ἀλλήλους, fort. εἰς ἀλλήλων. -- 

710 πάνυ Blepyrus et alter ille una dicere videntur. — V. 719 
AN. et 721 IIPA., vulgo omnia Praxagorae tribuuntur. — V. 720 
αὐταί, αὗται. — Post v. 727 vulgo legitur (XOPOT). ANHP A. 
ἐγὼ δ᾽ ἵν᾽ εἰς ἀγορᾶν ys τὰ cXsUm φέρω, προχειριοῦμαι κἀξε- 
τάσω τὴν οὐσίαν. χώρει σὺ δεῦρο κτλ, at nova scena inde a v. 730 
demum incipit, itaque scripsi 4IVH P. ἐγὼ δ᾽ ἵν᾽ — οὐσίαν. XOPOT. 
ANHP A. χώρει σὺ δεῦρο. Ceterum AN. 4. qui deinde loquitur, 
est vicinus ille Blepyri, qui modo cum illo et Praxagora erat collocutus, 
contra zr ad B. non diversus videtur a Chremete. — "V. 733 
ὡς] οὐδ᾽. — V. 748 ᾽γὼ οὐδέποτ᾽ οὐδέποτέ y'. — V. 702 πρίν, 
fort. πρὶν &v. — V. 750 οὔτι μή fort. cum Fritzschio εὐπέ μοι. — 
V. 760 aperte corruptus ; conjeci: 4N. B. Κακοδαίμων ἀρεῖς: 
AN. 4. Νὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρ᾽, ἀποέσω. AN. B. αιμονᾷς. 
— V. 719 día] 4c. — V. 796 ἕνῃ 9] ἔνης. ---. 799 τάν] τᾶν. -- 
V; 800 cancellis sepsi, est enim antiqua dittographia. — V. 802 ἄπει 
μ᾽ Fritzsche, v. ἀπειμ᾽. — V. 810 αὐτοῖσιν, fort. ἀστοῖσιν. ---- ib. 
τι] τί. — V. 816 ἐψηφισάμεσϑ'] ἐψηφισάμεϑ᾽. — V. 887 ὅπου) 
ὅποι. — V. 838 ἐπινενασμέναι ἐπινενησμέναι. — V. 841 ,κρατῆ- 
ρας ἐγκιρνᾶσιν, αἱ | μυροπώλιδες ἕ &crác | κρατῆρα συγκιρνᾶσιν, αἱ 
μυροπώλιδες, ἑστᾶσ᾽. —M 846 Σμοῖος Σμοιός, — V. 847 τρύβλια) 
τουβλία. ---- V. 857 πρὶν ἄν γ᾽ πρίν γ᾽ &v. — V. 858 τὰν] τᾶν. -- 
V. 801 καταγελῶσι,, conjicio καὐπελῶ σι. --- V. 873 τοῖσδε δέ, fort. 
τοισδεδί. ---Ὑ. 877 XOPOT vulgo deest. — V. 896 πεπεέραις] πεπεί- 
ροις. — V. 898 TOV φίλων) τὸν φίλον. — V. 900 ταῖσιν] ταῖς. -- 
V. 906 ἐκπέσοι, fort. ἐκπέσοι γε. — Ν. 910 fort, ψυχρὸν εὕροις 
καὶ προσελκύσαιο.. τ V. 913 μοι fort. delendum. — V. 914 βέ- 
βηκε' xàz' — ἀλλ᾽ ov us] βέβηκε καὶ τἄλλ᾽ οὐδέν με. — V. 917 
σαυτῆς, fort. τῶν σαυτῆς. — V.920 λάμβδα] λάβδα. — V. 921 
NEANIX praemisi, vulgo hi tres versus vetulae continuantur. — 
N27924 I'P. A.] NEANIZ.— V. 926—929 non potui probabili ra- 
tione emendare, itaque personarum distinctionem quamvis aperte fal- 
.sam in his quatuor versibus servavi, additis tamen cancellis. Sed in 
sequentibus correxi: V. 930 NEANIZX. I'P. 4. NEANIZ] ΓΡ. 
4. NEANIZ. I'P. A. — V. 932 IP. A.] NEANLZ. — V. 933 NEA- 
NIZ]TP.A4.— V.934 ΓΡ. 41 NEANIX. — V. 935 NEANIZ] 
I'P. A. et adolescentulae huic continuavi etiam v. -936, cui vulgo nota 
ΝΕΑ͂ΝΙΣ praemittitur. Ceterum pro σὺ fort, σοὶ praestat. — V. 950 
μένειν) μενεῖν. ---- V. 951 seq. adolescentulae continuavi , ,vulgo I'P. 
4. praemittitur. — ᾿μεμνήμεϑα)] μεμνήμεϑα. — V. 954 ξύνευνέ uoi] 
ξύνευνός μοι, — V. 960 NEANIZ et v. 973 INEANIAZ, addid: 
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"eum Engero et Beerio, vulgo haec omnia Juveni tribuebantur. — 
V. 1006 ἀλλ᾽ οὐδ᾽] ἀλλ᾽ οὔκ. — ἐμῶν] ἐτῶν. — V. 1014 εἰ 1027 

I T'P. 4.] ΓΡ. B. — V. 1037 ποῖ τοῦτον ἕλκεις ἄνδρα; τὸν ἐμαυτῆς 
 &ym.] ποὶ τοῦτον ἕλκεις σύ; τὸν ἐμαυτῆς εἰσάγω. — V. 1065 
I'PAT Γ΄ videtur non diversa esse ἃ I'P. 4., redit enim haec denuo, 
sed turpiore etiam habitu, vid. v. 1078, juvenis autem agnoscit jam 
v. 1071. — V. 1067 γραῦ] ys. — V. 1075 σ᾽ οὐδέ ποτ᾽] οὐδέ ποτέ 

b c6. — V.1077 σε δεῖ] σ᾽ ἔδει. --- V. 1086 ἤστε] ἦτε. --- V. 1094 ἕλ- 
κόμενός εἰμ᾽] ἑλκόμενος eiu. — V. 1104 συνεέρξομαι] συννήξομαι. 
— V. 1105 ὄμως corruptum videtur, conjeci αἰτῶ. — "V. 1108 
τήνδ᾽] τὴν. --- Post v. 1111 XOPOT vulgo deest. — V. 1112 ἐγὼ 
aperte vitiosum, vid. v. 1116. — V. 1113 αὕτη τὲ μοι, fort. αὑτὴ τ 
ἐμὴ. — V. 1114 ὑμεῖς 9] ὑμεὶς δ΄. ---- V. 1117 μεμύρισμαι) μεμύ- 
ρῶμαι. Post h. v. unus alterve versus excidit, sicut etiam quae le- 
guntur v. 1123. 1124 sensu carent, ut illa quoque vel corrupta sint, 
vel quaedam deesse videantur, quamquam tenendum est, ministram 
Baccho sauciam ista dicere. — V. 1144— 48 hero tribui, vulgo an- 
eillae continuantur. — V. 1149. 50 ancillae dedi, vulgo chori sunt 
omnia , quae sequuntur. — V. 1165 ὑπανακινεῖν, fort. ὑπαποκπινεῖν. 
— V. 1160 ΕΣ. Τοῦτο δρῶ. XOP.] HMIX. τοῦτο δρῶ. HMIX., 
Praeterea νῦν cancellis sepsi, quamquam locus ne sic quidem integer 

. est. — V. 1168 λοπαδοτέμαχος σελαχογαλεο -Ἴ λεπαδοτεμαχοσελα- 
χογαλεο-. ---- V. 1173 εκεφαλλιο-] eyxsqoio-. — V. 11706 τρύβλιον) 
TovBArov. — V.1178 praemittitur H MIX., v. 1179 XOP., quae abjeci, 
cum illae notae sint plane perversae: nam versus hi arctissime inter 
se cohaerent. Etenim sic statuendum est inde a v. 1163 usque ad 
v. 1179 cory phaeum chori canere, tum versus extremos 1180—82 
universum canere chorum. Sed in haec artis metricae arcana, quae 
cum scenicis antiquitatibus arctissime conjuncta sunt, non licet hic ac- 
curatius inquirere. — V. 1179 ἑαὶ £o] £o, evo, — V. 1180 εὐοῖ εὐαῖ 
seripsi pro εὐοῖ εὐαί et sic in proximis versibus. ceterum v. 1182 malim 

ὦ εὐαΐ εὐαΐ svot 
quae clausula decet exitum comoediae. 

PLUTUS. 

Argum. II. IIT. V. VI ex editione Schol. Parisina adjeci. — Argum. 
IV. Dind. καὶ ante τὸν υἱὸν et deinde δι᾽ $77] c cancellis sepserat, 
— Argum. VI. v. 8 lacunam indicavi, Dindorf ἡ δ᾽ ἀναφανεῖσ᾽ ἄφνω. 
— ib. διεκώλυεν) διεκώλυσεν. ---- V. 9 ὅμως] οὕτως. 

V. 21 ἀφελών γε] ἀφελὼν r0v. — V. 26 οὔ τι] ov os. — V. 42 
ἐκέλευε] ἐκέλευσε, — V. 50 χρόνῳ] Bio. — V. 55 ἡμῶν, fort. ἡμῖν. 
— V. 56 πότερον σαυτὸν ὅστις εἶ, φράσεις, ἢ ταπὶ τούτοις δρῶ ;] 
πρότερον σ. 0. εἶ φράσον, ἢ τ. τ. δρώ. — V. 66 τὰν] τὰν. — V. 70 
conjicio ἄπειμ᾽, ἵν᾽ ἐκεῖϑεν ἐκτραχηλισϑῇ πεσών. ἀλλ᾽ ἔρρε τα- 
χέως. XPE. Μηδαμῶς. οὔκουν ἐρεῖς; pro αἶρε et personis aliter dis- 
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tributis. — V. 78 KAP.] XPE. — V. 80 XPE.] KAP. — V. 98 ; 
ἑόρακά πω, fort. ἑόρακ ̓ ἐγώ, — V. 115 “σοὶ δ᾽ , fort. σὺ δ᾽. ἘΓΙ9.) 
ὡς, τὰ τούτων μῶρ᾽ ἐπεὶ πύϑοιτ᾽ ἄν gom με. ὡς τὰ τούτων 
udo. £u εἶ πύϑοιτ᾽ ἂν ἐπιτρέψειε, sed fort. praestat: ὡς ἐπεὶ τὰ 
udo ἔπη πύϑοιτ᾽ ἂν ἐπιτρέψει us, — V. 160---168 Chremylo tribue- 
bantur soli, ego huic et Carioni dedi. — V. 166 κναφεύει) γναφεύει. 
- κῳδια] κώδια. — V. 170—180 Carioni soli tribuebantur , , dedi huic 
et Chremylo, quamquam nonnulla in his incerta. — V. 197 αὑτῷ, fort. 
εἶναι. — V. 207 ὠνόμασέν μου] ὠνόμασέ uov. — V. 208 μή 'vv»] 
μὴ νῦν. --- V. 225 “ἐνταυϑοῖ]) ἐνταυϑί. --ν. 227 τὸ κρεάδιο᾽)] κπρεά- 
διον. --- V.245 οὐκ ἐπέτυχες πώποτε, fort. ἔτυγες οὐδεπώποτε. --- 
V. 249 σὲ] σε. zr ἡμᾶς, fort. ἔπειτ᾽. — V asl cancellis sepsi. 
— V. 286 suu] ἡμίν, — V. 203 βληχώμενοι, ἐπὴν, βληχωμένων. --- 
V. 800 καταδαρϑέντα] καταδαρϑόντα. --- V. 809 σὲ] σε. — Ψ, 816 
ἄγ᾽] ἀλλ᾽. — Ν. 818 λάϑρᾳ] λάϑρα. --- V. 822 ΧΟΡΟΥ͂ deest. — 
Υ. 829 εὔνεκα] οὔνεκα. — V. 848 ἐρῶ" νὴ τοὺς ϑεοῦς, ὦ Βλ.] ἐρῶ 
νὴ τοὺς ϑεούς" ὦ BÀ. — V.394 τὸ δ᾽ αὖ] τό τ᾽ αὖ. — V. 861 τοι- 
ουτονέ" BAE. φεῦ.) τοιοῦτο. BAE. φεῦ. ---. 368 ἐπίδηλον. τὶ πε- 
πανούργηχ᾽ ὅτι] ἐπίδηλόν σι πεπανουργηκπότι. — V. 379 ἐθέλει] 
ἐθέλεις. — V.377 ὦ τάν] ὦ τᾶν. — V. 401 βλέψαι ποιῆσαι và — 
BAE. τίνα βλέψαι; fort, βλέψαι ποιῆσαι --- BAE. νὼ τίνα βλέψαι; ---- 
V. 402 ὡς τὸ] ὥς περ. — V. 400 ἐχρῆν, fort. c ἐχρῆν. --- V. 408 οὐ- 
δὲν ἔτ᾽ ἔστ᾽ οὐδὲ ey ἔστ᾽. — V. 431 σοι τὸ ,βάραϑ'ρον) τὸ βάραϑρόν 
σοι. — V.445 καὶ μὴν λέγω, fort. καὶ μὴν ὃ λέγω. — V. 450 excidisse 
post hune versum aliquid videtur, fortasse ποίαν δὲ λόγχην ἢ μάχαιραν 
ἢ δόρυ. ---. 464 νομίζετε] νομέξετον. ---- V. 4θ6 ἀνθρώποις] ἀνϑρώ- 
πους. ---Υ. 4:0 εἰ 478 XPE.] BAE. — V. 488 XPE.] BAE. — V. 
484 BAE.| XPE. — V.485 fort. οὐκ ἂν φϑανοιτοτοῦτο πράττοντες. 
[14 γὰρ κτλ. — V. 493 βούλευμα) βούλημα. — Υ. δ0ὅ οὔκουν εἶναί 
φημ᾽ , εἰ “παῦσαι ταῦτ᾽ ἀμβλέψας zo9" 0 Πλοῦτος, ὁδὸν 1, ἤν τις] 
οὐκοῦν εἶναί φημ᾽ Ὁ δὲ παύσαι ταύτην βλέψας π. ὃ. 11. ὁδὸν ἥντιν᾽ 3 
Possis etiam οὐκ eivott φημ; ̓ εἶ παύσειεν ταῦτ᾽ ̓ ἀμβλέψας.. ἣν τις. 
— V. 516 fort, ἣν ἐξῇ env doyorg οὖσιν, τούτων πάντων τ᾽ ἀμε- 
λῆσαι. — V. 521 παρ᾽ ἀπίστων ἀνδραποδιστῶν] παρὰ πλείστων 
ἀνδραποδιστῶν, nisi forte scrib. παρὰ λῃ στῶν ἀνδραποδιστῶν. 
— V. 531 ἔσται τούτων πάντω» ἐστιν πάντων τούτων. — V. 545 
ϑιράνου) ϑιράνους. — V. 963 ἤδη, τοίνυν, fort. τοίνυν ἤδη. Deinde 
conjicio: ὅτι κοσμιότης οἰκεῖ μετ΄ ἐμοῦ, μετὰ τοῦ Πλούτου δ᾽ 
ἐνυβρίξειν. — V. 965 a Dindorfio ejectum revocavi, sed cancellis 
sepsi. — V.972 ἀτὰρ οὐχ ἧττόν γ᾽ οὐδὲν κλαύσει, fort. ἀτὰρ οὐχ 
ἥττονα γ᾽ ἥτταν κλαύσει. — V. 573 ἀναπείϑειν] ἀναπείσειν. - 
V. 978 γαλεπὸν πρᾶγμ᾽ ἐστὶ δίκαιον, conjeci χαλεπὸν πάντως τὸ 
δίκαιον. ---- V. 582 cs διδάξω, fort. ἀποδείξω. — V. 584 subditicius 

, videtur. — V. 586 et 592 xozívo] κοτινῷ. — V, 596 προσάγειν κατὰ 
μῆνα] κατὰ μῆν᾽ ἀποπέμπειν. — V. 608 ἐνταυϑοῖὴ ἐνταυϑί. — 
V. 613 ἐγὼ γοῦν] ἔγωγ᾽ ovv. — V. 626 εὐτρεπισμένα] ηὐτρεπι- 
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- euéve. — V. 627 ΧΟΡΟΥ͂ deest. — V. 641 ἀπαγγελεῖ] ἀγγέλλεται. 
| — V. 660 ϑυλήματα)] προϑύματα. --- V. 001 μέλανος] πέλανος. 
᾿ς -- V. 009 παρήγγειλ᾽ ἐγκαϑεύδειν) παρήγνειλεν παϑεύδειν, — 
. V. 678. 688. 694 ἀϑάρας] ἀϑάρης. — V. 688 ἤσϑετό που] ἠσϑά- 

vero. Alias conjeci 70959" ὁμοῦ λεπτὸν ψόφον. — V. 689 τὴν χεῖρ᾽ 
ὑπερῆρε] τὴν χεῖρ᾽ ὑφήρει. --- V. 696 ἀνεπαλλόμῃν) ἀνεπαυόμην. 
— V. 697 γέλοιον] γελοῖον. --- V. 701 μέν γ᾽ ἐπακολουϑοῦσ᾽ μέν 
τις ἀκολουϑοῦσ᾽. — V. 702 ὑπηρυϑρίασε, fort. ὑπερηρυϑρίασε. 
— V. 721 ἐκστρέψας, fort. ἐκτρέψας. — V. 725 ἕν᾽ ἐπομνύμενον 
παύσω σὲ τῆς ἐκκλησίας, fort. ἕν᾽ ὑπομνύμενον παύσω σε ταὶς 
ἐκκλησίαις. — V. 771 XOPOT deest. — V, 772 xAsLvOv πέδον, 
fort. κλεινὴν πόλιν. — V. 781 ἐπεδίδουν] ἐνεδίδουν. — V, 788 
χαίρετε] χαέρετον. --- V. 800 Ζεξίνικός γ᾽ Δεξίνικος. — V. 802 
ΧΟΡΟΥ͂ deest. — V. 806 οὕτω τὸ πλουτεῖν ἐστιν ἡδὺ πρᾶγμα δὴ 
ejectum a Dindorflo restitui, sed cancellis sepsi. — V, 823 fort. deleta 
part. ἕνα scribendum : ἕπου δὲ μετ᾽ ἐμοῦ παιδάριον πρὸς τὸν ϑεὸν 
ἴωμεν. --- V. 824 usque ad 891 Carionis nomen substitui, ubi Chr 6- 
myli legebatur, similiterque inde a v. 901—933 ubi item Chre- 
mylus praefigebatur, scripsi ΖΚ. Praeterea v. 840 et 841 continuavi 
Justo, quod Hirschig quoque vidit, vulgo XPEM. ἀλλ᾽ οὐχὶ νῦν. 
AIK. ἀνϑ'᾽ ὧν κτλ. et v. 896 ATK. κακόδαιμον, ὀσφραίνει τι; KAP. 
τοῦ ψύχους κτλ. scripsi, vulgo XPEM. κακόδαιμον, ὀσφραίνει τι: 
41K. τοῦ ψύχους κτλ. ---ν. 839 αὐχμὸς γὰρ ὧν τῶν σκευαρίων μ᾽ 
ἀπώλεσεν aperte interpolatus; intelligi poterat: αὐχμὸς γὰρ ἣν τῶν 
σκευαρέων τ᾽ ἀπωλέα qua forma pro ἀπώλεια etiam Plato comicus 
usus est: sed mihi quidem poeta spripsisse videtur: αὐχμὸς γὰρ ἢ 
σκευωρίαν τ᾿ ἀπώλεσα. ubi αὐχμὸς adjectivum est, velut idem 
Plato ia Hyperbolo dixit αὐχμότατος. --- V. 848 item interpolatus : poeta 
fortasse scripsit: καὶ ταῦτ᾽ ἀναϑήσων ἐνθάδ᾽ ἦλθες; AIK. 
Νὴ 4έα. — V. 853 πολυφόρῳ, schol. fort. πολυτρόπω legit, sed 
latet aliud quid. — V. 884 Εὐδάμου] Evónuov. — V. 928 ταῦτα 
πάντα] πάντα ταῦτα. --- V. 9054 XOPOT deest. — V. 955 KAP.] 
XPE. — V. 979 παντ᾽ ἂν ἀνϑυπηρέτουν] ταὐτὰ πάντ᾽ ὑπηρέτουν. 
— V. 998 ἀλλ᾽ οὐχὶ νῦν ὁ βδελυρὸς ἔτι) ἀλλ᾽ οὐχὶ νῦν ἔϑ᾽ ὁ βδε- 
λυρος. — V. 994 πολὺ μεϑέστηκεν πάνυ, haud dubie corrigendum 
π΄ μ. τρόπου. — V. 1004 ἔπειτα πλουτῶν, fort. ἐπίμεστα πλουτῶν. 
—, V. 1011 βάτιον] φάττιον. Fort. βάβιον. cf. Phot. Bibl. p. 341 B: 
Βάβια δὲ οἵ Σύροι καὶ μάλιστα οἵ ἐν Ζαμάσκῳ τὰ νεογνὰ καλοῦσι 
παιδία, ἤδη δὲ καὶ τὰ μειρώκια ἀπὸ τῆς παρ᾽ αὐτοῖς νομιξομένης 
Βαβίας ϑεοῦ. — V. 1018 μεγάλοισι νὴ ze] μεγάλοις ὀχουμένην. 
— V. 1018 παγκάλας] παγκάλους. — V. 1019 δραχμάς, fort. δαρχ- 
μᾶς. — V. 1027 ποιησῃ] ποιήσει. — V. 1029 ἀντ᾽ εὖ ποιεῖν] ἀντευ- 
ποιεῖν. ---Ἰ᾽ 1033 νῦν δέ σ᾽ νυνδί σ᾽. --- . 1037 τηλίας] τηλία. 
— V. 1042 XPE. σέ φησιν. DPATZ. τί φησιν; — V. 1044 fort. 
ταλαιν᾽ ἔγωγε τῆς ὕβρεως" ὑβρίξομαι. — V. 1055 ποὶ, exspecta- 
veris ποῦ, — V. 1778 τοῦτ᾽ ἐπέτρεψ᾽ ἐγὼ] τοῦτό γ᾽ ἐπέτρεπον. 

bs 
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— V. 1078 seqq. aperte corrupti. Conjeci sed dubitanter: οὐκ ἄν 53 
ποτ᾽ ἄλλῳ τοῦτ᾽ ἐπέτρεψ᾽ ἐγώ. XPE. πόϑεν; No» δ᾽ ἄπιϑιε 
χαίρων CRM τὴν μείρακα. I'P. Oió" οἶδα τὸν νοῦν" οὐκέτ᾽ | 
ἀξιοὶς ἴσως εἶναι μετ᾽ ἐμοῦ" τίς δ᾽ οὐπιτρέψων ἐστί, τίς; 
— V. 1097 Videntur antea quaedam excidisse, nam anum rediisse 
plane erat significandum. — ΧΟΡΟΥ͂ deest. — V. 1108 τρύβλιον] 
τρυβλίον, — V. 1110 γίγνεται) τέμνεται. --- V. 1116 ἔτι ust] ἐπε- 
ϑύει. — V. 1117 τότε, fort. τέως. — V. 1119 χἀπιτέτριμμαι] κάπο- 
τέτριμμαι. cy. 1198 a] ἧς. — V. 1181 ὀδύνη σὲ “περὶ τὰ σπλάγχν᾽ 
ἔοικέ τις στρέφειν, ] ὀδύνη σε πρὸς τὰ σπλάγχν᾽ ἔοικ᾽ ἐπιστρέφειν. 
--ν. 1138 ἐκφορά.] ἔκφορα. --- V. 1140 ἐγώ σ᾽ dv] ἐγώ og. — V. 
1171 XOPOT deest, — V. 1173 fort. ἀφ᾽ οὗ γὰρ ἀναβλέπειν ὁ 
Πλοῦτος ἤρξατο. — V. 1187 καταμένειν] καταμενεῖν. — V. 1190 
ἐλθών) ἥκων. 
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TIOOEZEIX. 

Ι. 

4ύο εἰσὶν ̓ ᾿Αϑήνηϑεν ἐκκεχωρηκότες πρεσβῦται διὰ τὰς δί- 
κας. πορεύονται δὲ πρὸς τὸν Τηρέα ἐ ἔποπα γενόμενον, πευσόμε- 
voL παρ᾽ αὐτοῦ ποία ἐστὶ πόλις εἰς κατοιπισμὸν βελτίστη. χρῶν- 
ται δὲ τῆς ὁδοῦ καϑηγεμόσιν ὁ ὀρνέοις, 0 μὲν κορώνῃ; δ δὲ κολοιῷ. 
ὀνομάξονται δὲ ὁ 0 μὲν Πεισϑέταιρος, ὃ 0 δὲ Εὐελπίδης, ὃς καὶ πρό- 
τερος ἄρχεται. ἡ σκηνὴ ἐν ᾿ἀϑήναις. τὸ δρᾶμα τοῦτο τῶν ἄγαν 
δυνατῶς πεποιημένων. 

Ἐδιδάχϑη ἐ ἐπὶ “Χαβρίου διὰ Καλλιστράτου ἐν ἄστει, ὃς ἦν 
. δεύτερος τοῖς Ὄρνισι, πρῶτος ᾿Δμειψίας Κωμασταῖς, τρίτος Φρύ- 

- VLyOG Movorgónzo. ἔστι δὲ λε΄. φοβερὰ δὲ τότε τοῖς ᾿4ϑηναίοις 
τὰ πράγματα. τό τε γὰρ ναυτικὸν ἀπώλετο περὶ. Σικελίαν; a- 
μαχος ovx ἔτι ἦν, Νικίας ἐτεϑνήκει, Δεκέλειαν ἤσαν τειχίσαντες 
““ακεδαιμόνιοι. yis ὃ «ακεδαιμονίων στρατηγὸς περιεκάϑητο 
τὴν ᾿Δττικήν, ᾿Αλκιβιάδης τὰ “ακεδαιμονίων ἐ ἐφρόνει καὶ ἐκ- 
κχλησιάξων συνεβούλευε τὰ χρηστὰ “ακεδαιμονίοις. ταῦτα αἵ 
᾿4ϑηναίων συμφοραί , διὰ ταῦτα αἱ ᾿4ϑηναίων φυγαί. καὶ ὅμως 
οὐκ ἀπείχοντο τοῦ κακοπραγμονεῖν καὶ συκοφαντεῖν. 

II. 

44489 5. 

Τῆς τῶν ᾿Αϑηναίων πολιτείας τὸ μέγιστον ἥν κλέος αὐτόχ- 
ϑοσι γενέσθαι, καὶ αὕτη φιλοτιμία πρώτη τὸ μηδέπω μηδεμιᾶς 
πόλεως φανείσης αὐτὴν πρῶτον ἀναβλαστῆσαι. ἀλλὰ τῷ χρόνῳ 
ὑπὸ προεστώτων πονηρῶν καὶ πολιτῶν δυσχερῶν ἀνετέτραπτο, 
καὶ διωρϑοῦτο πάλιν. ἐπὶ οὖν τοῦ Ζεκελεικοῦ πολέμου, πονη- 
ρῶν τινῶν τὰ πράγματα ἐγχειρισϑέντων, ἐπισφαλὴς γέγονεν ῇ 
παρ αὐτῶν κατάστασις. καὶ ἐν μὲν ἄλλοις δράμασι διὰ τῆς κω- 
μῳδικῆς ἀδείας ἤλεγχεν "“Δριστοφάνης. τοὺς κακῶς πολιτευομέ- 
νους, φανερῶς μὲν οὐδαμῶς. οὐ γὰρ ἐπὶ τούτου qv, λεληϑότως 
δέ, ὅσον ἀνῆκεν ἀπὸ κωμωδίας προσκρούειν. ἐν δὲ roig Ὄρνισι 

1 
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καὶ μέγα τι διανενόηται. ὡς γὰρ ἀδιόρϑωτον ἤδη νόσον τῆς vt0- 

λιτείας νοσούσης καὶ διερϑαρμένης ὑπὸ τῶν π
ροεστώτων. ἄλλην 

τινὰ πολιτείαν αἰνίττεται καὶ προεστῶτας ἑτέρους; ὡσανεὶ τῶν 

ὄντων κακῶν καϑεστώτων᾽ οὐ μόνον δὲ τοῦτο: ἀλλὰ καὶ τὸ 

σχῆμα ὅλον καὶ τὴν φύσιν: εἰ δέοι. συμβουλεύει μετατέϑεσϑαι 

πρὺς τὸ ἠρεμαίως βιοῦν. καὶ ἡ μὲν ἀπότασις αὕτη. τὰ δὲ κατὰ 

ϑεῶν βλάσφημα ἐπιτηδείως ῥκονόμηται. καινῶν γάρ φησιτὴν — 

πόλιν προσδεῖσϑαι ϑεῶν. ἀφροντιστούντων 
τῆς κατοικίας A9n- - 

νῶν τῶν ὄντων καὶ παντελῶς ἠλλοτριωκότων αὑτοὺς τῆς χώρας. 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν καϑόλου στόχος τοιοῦτος. ἕκαστον δὲ τῶν κατὰ μέρος 7. 

οὐκ εἰκῆ, ἀλλ᾽ ἄντικρυς ᾿4ϑηναίων καὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἐγχειρι- 

ξομένων τὰ κοινὰ ἐλέγχει τὴν φαύλην διάϑεσι
ν, ἐπυιϑυμίαν ἐγκα- 

τασπείρων τοῖς ἀκούουσιν ἀπαλλαγῆναι τῆς ἐνεστώσης μο
χϑηρᾶς 

πολιτείας. ὑποτέϑεται γὰρ περὶ τὸν ἀέρα πόλιν, τῆς γῆς ἀπαλ- 20 

AdcGov- ἀλλὰ καὶ βουλὰς καὶ συνόδους ὀρνίϑων, ταῖς .49η- 

ναίων δυσχεραίνων. ἀλλὰ καὶ ὅσα παίξει, ἐπίσκοπον . 7 ψηφι- 
3 

σματογρᾶφον. ἢ τους λοιποῦυς εἰσαγων; οὐχ ἁπλῶς: ἀλλὰ γυμν
οῖ 2 

τὰς πάντων προαιρέσεις) ὡς αἰσχροκερδείας ἕνεκεν χρηματίξον- 

ται. εἶθ᾽ ὕστερον καὶ τὸ ϑεῖον εἰς ἀπρονοησίαν κωμῳδεῖ. τὰ δὲ 

ὀνόματα τῶν γερόντων πεποίηται, ὡς εἰ πεπονϑοίη ἕτερος τῷ 1 

ἑτέρῳ καὶ ἐλπίξοι ἔσεσϑαι ἐν βελτίοσι. τινὲς δέ φασι τὸν ποιη 3 

τὴν τὰς ἐν ταῖς τραγῳδίαις τερατολογίας ἐν μὲν ἄλλοις διελέγ- 2 

χειν, ἐν δὲ τοῖς νῦν τὴν τῆς Γιγαντομαχίας συμπλοκὴ
ν ἕωλον ἀπο- 2 

φαίνων; ὄρνισιν ἔδωκε διαφέρεσθαι πρὸς ϑεοὺς περὶ τῆς ἀρχῆς., 

Ἐπὶ Χαβρίου τὸ δρᾶμα καϑῆκεν εἰς ἄστυ διὰ Καλλιστρά- . 

vov- εἰς δὲ Λήναια τὸν ᾿ἀμφιάραον ἐδίδαξε διὰ Φιλωνίδου. À&- - 

Bo, δ᾽ ἄν τις τοὺς χρόνους £x τῶν πέρυσι γενομένων ἐπὶ "Agi- 

μνήστου τοῦ πρὸ Χαβρίου. ᾿4ϑηναῖοι γὰρ πέμπουσι τὴν Σαλα- 3 

μινίαν, τὸν ᾿Αλκιβιάδην μεταστελλόμενοι ἐπὶ κρίσει τῆς τῶν 

μυστηρίων ἐκμιμήσεως. ὃ δὲ ἄχρι μὲν Θουρίου εἵπετο τοῖς με- 

ϑήκουσιν, ἐκεῖϑεν δὲ δρασμὸν ποιησάμενος εἰς Πελοπόννησον 

ἐπεραιώϑη. τῆς δὲ μετακλήσεως μέμνηται καὶ ̓ Δριστοφάνης; ἢ 

ἀποκρύπτων μὲν τὸ ὀνομᾶ; τὸ δὲ πρᾶγμα δηλῶν £v otc γὲ φησι 

μηδαμῶς 
ἡμῖν παρὰ ϑάλατταν, ἵν᾽ ἀνακύψεται; 

κλητῆρ᾽ ἄγουσ᾽ ἕωϑεν ἢ Σαλαμινία. 

we 
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TI. 

Zvo πρεσβῦται ᾿4ϑηναίων Πεισϑέταιρος καὶ Εὔελπις τὴν 
| συκοφαντίαν φεύγοντες τὴν Ao 161, μετανίστασϑαι δοκιμά- 
ξουσι καὶ κολοιὸν καὶ κορώνην πριάμενοι παραγίνονται πρὸς 
ὄρνυϑας τῆς παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιϑυμοῦντες διαγωγῆς. of δὲ ὄρνυϑες 
τὸ μὲν πρῶτον ἀρνεῖσϑαί φασιν: εἰ μετὰ ἀνθρώπων πολεμίων 
ὄντων οἰκήσουσι" ᾿μαϑό PUES δὲῖ ὕστερον, δ ὠφεληϑήσονται; συγ- 

χωροῦσι μένειν αὐτούς οἵ δὲ πόλιν ἡτίσαντες ἐν τῷ ἀέρι. Νε- 
φελοκοκκυγίαν ὠνόμασαν" ἀλλ᾽ οὐδὲ ταύτην ἀνενόχλητον ἐῶσιν 
οὗ ̓ 4ϑηναῖοι. μάντεις γὰρ καὶ χρησμολόγοι, φοιτῶσι, λαβεῖν τι 
βουλόμενοι" ἐν οἷς καὶ Μέτων. οὗτοι δὲ πάντες ἀποπέμπονται 
ἄπρακτοι. τελευταῖον δὲ καὶ ϑεοί, διὰ τὸ μὴ ἐᾶσϑαι τὸν καπνὸν 
τῶν ἱερείων ἀνιέναι" λιμῷ φϑειρόμενοι πρεσβεύονται πρὸς τοὺς 
ὄρνιϑας. ὁ δὲ σκοπὸς τοῦ δράματος. διασῦραι πάλιν τοὺς 4ϑη- 
ναίους ὡς φιλοδίκους" ἢ δὲ σκηνὴ ἐν πέτραις καὶ ὀρνέοις" ἐγρά- 
φη δὲ μετὰ τὸν ̓ Αλκιβιάδην ὑπὸ τῆς Σαλαμινίας νεὼς μεταπεμ- 
φϑῆναι διὰ τὴν περικοπὴν τῶν Ἑρμῶν καὶ φυγεῖν εἰς 4απε- 
δαίμονα. 

IV. 

APIZTODANOTX DIPAMMATIKOT. 

Διὰ τὰς δίκας φεύγουσιν AO vac δύο τινές" 
ot πρὸς τὸν ἔποπα. τὸν λεγόμενον Τηρέα, 
ἐλϑόντες ἠρώτων ἀπράγμονα πόλιν. 
εἷς δ᾽ ὄρνις ἔποπι συμπαρὼν μετὰ πλειόνων 
πτηνῶν διδάσκει; τί | δύνατ᾽ ὀρνίϑων γένος. 5 
καὶ πῶς; ἐάν περ κατὰ μέσον τὸν ἀέρα 
πόλιν χτίσωσι; τῶν ϑεῶν τὰ πράγματα 
αὐτοὶ παραλήψοντ᾽. ἐκ δὲ τοῦδε φάρμακον 
πτέρυγάς v. T ἐποίουν" ἠξίωσαν δ᾽ of ϑεοί, 
ἐπίϑεσιν οὐ μικρὰν δρῶντες γενομένην. 10 
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ETE. 

IIEI. 

ETE. 

ETE. 

ETE. 

OPNIO E Z. 

᾿Ορϑὴν κελεύεις. 1) τὸ δένδρον φαίνεται; 
διαρραγείης" ἥδε δ᾽ αὖ χκρώξει πάλιν. 
τί. ὦ πονήρ᾽ . ἄνω κάτω πλανύττομεν; 

VioloUusb" ἄλλως τὴν ὁδὸν zoogogovuévo. 
τὸ δ᾽ ἐμὲ κορώνῃ πειϑόμενον τὸν ἄϑλιον 5 
ὁδοῦ περιελϑεῖν στάδια πλεῖν ἢ χίλια. 
τὸ δ᾽ ἐμὲ κολοιῷ πειϑόμενον τὸν δύσμορον 
ἀποσποδῆσαι τοὺς ὄνυχας τῶν δακτύλων. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ποῖ γῆς ἐσμὲν οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ ἔτι. 
ἐντευϑενὶ τὴν πατρίδ᾽ ἂν ἐξεύροις σύ που; 10 
οὐδ᾽ ἂν μὰ Ζία γ᾽ ἐντεῦϑεν Ἐξηκεστίδης. 
οἴμοι. ΠΕΙ͂. σὺ μέν. ὦ τάν. τὴν ὁδὸν ταύτην ἴϑι. 
1j δεινὰ νὼ δέδρακεν οὐκ τῶν ὀρνέων, 
ὁ πινακοπώλης Φιλοκράτης μελαγχολῶν, 
0g vU. ἔφασκε νῶν φράσειν τὸν Τηρέα, 15 
τὸν ἔποφ᾽. ὃς ὄρνις ἐγένετ᾽ ἐκ τῶν ὀρνέων. 
κἀπέδοτο τὸν μὲν Θαρρελείδου τουτονὶ 
κολοιὸν ὀβολοῦ, τηνδεδὶ τριωβόλου. 
τὼ δ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ΠΩΣ οὐδὲν ἄλλο πλὴν δάκνειν. 
καὶ νῦν τί χέχηνας:; ; ἔσϑ᾽ ὅποι κατὰ τῶν πετρῶν 20 
ἡμᾶς ἔτ᾽ ἄξεις; οὐ γάρ ἐστ᾽ ἐνταῦϑα τις 

000g. IIEI. οὐδὲ μὰ At" ἐνταῦϑά γ᾽ ἀτραπὸς ov- 
δαμοῦ. 

ἥδ᾽ ἡ κορώνη τῆς ὁδοῦ τι λέγει xiu 
ov ταὐτὰ κρώξει. ITEI. μἀάλλὰ νῦν τε καὶ τότε. 



E 

ETE. 

IIEI. 

IIEI. 

OPNIOEZ. 1 

5 » 292 

τί δὴ λέγει περὶ τῆς 0000; ΠΕΙ͂. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 25 
βρύκουσ᾽ ἀπέδεσϑαί φησί μου τοὺς δακτύλους; 
οὐ δεινὸν οὖν δῆτ᾽ ἐστὶν ἡμᾶς δεομένους 
ἐς κόρακας ἐλϑεῖν καὶ παρεσκευασμένους, 
ἔπειτα μὴ Eevosiv δύνασϑαι τὴν 000v; 
ἡμεῖς γάρ, ὦνδρες οἵ παρόντες ἐν λόγῳ. 80 
νόσον νοσοῦμεν τὴν ἐναντίαν Σάκα" 
0 μὲν γὰρ ὧν οὐκ ἀστὸς εἰσβιάξεται. 
ἡμεῖς δὲ φυλῇ καὶ γένει τιμώμενοι. 
ἀστοὶ μετ᾽ ἀστῶν, οὐ σοβοῦντος οὐδενὸς 
ἀνεπτόμεϑ᾽ ἐκ τῆς πατρίδος ἀμφοῖν τοῖν ποδοῖν, 85 
αὐτὴν μὲν οὐ μισοῦντ᾽ ἐκείνην τὴν πόλιν 
τὸ μὴ οὐ μεγάλην εἶναι φύσει κεὐδαίμονα 
καὶ πᾶσι κοινὴν ἐναποτῖσαι χρήματα. 
οἵ μὲν γὰρ οὖν τέττιγες ἕνα μῆν᾽ ἢ δύο 
ἐπὶ τῶν κραδῶν ἀδουσ᾽. A91vaior δ᾽ ἀεὶ 40 
ἐπὶ τῶν δικῶν ἄδουσι πάντα τὸν βίον. 
διὰ ταῦτα τόνδε τὸν βάδον βαδίξομεν, 
κανοῦν δ᾽ ἔχοντε καὶ χύτραν καὶ μυρρίνας 
πλανώμεϑα ξητοῦντε τόπον ἀπράγμονα, 
ὅποι καϑιδρυϑέντε διαγενοίμεϑ' ἄν. 45 
ὁ δὲ στόλος νῶν ἐστι παρὰ τὸν Τηρέα 
τὸν ἔποπα, παρ᾽ ἐκείνου πυϑέσϑαι δεομένων, 
εἴ που τοιαύτην εἶδε πόλιν ἣ ̓πέπτατο. 
οὗτος. ΕΥ̓Ε. τί ἔστιν; ΠΕΙ͂. ἡ κορώνη μοι πάλαι 
ἄνω τι φράξει. ETE. χὠ κολοιὸς οὑτοσὶ 50 
ἄνω xéyqvev ὡσπερεὶ δεικνύς τί uou 
xovx ἔσϑ᾽ ὅπως οὐκ ἔστιν ἐνταῦϑ'᾽ ὄρνεα. 
εἰσόμεϑα δ᾽ αὐτίκ᾽. ἣν ποιήσωμεν ψόφον. 
ἀλλ᾽ οἶσϑ᾽ ὃ δρᾶσον; τῷ σκέλει ϑένε τὴν πέ- 

τραν. 
ETE. σὺ δὲ τῇ κεφαλῇ γ᾽. ἵν᾽ ἡ διπλάσιος ὁ ψόφος. 55 
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ETE. 
TPO. 

ETE. 
TPO. 

ETE. 

OPNIOEZ. 

σὺ δ᾽ οὖν λίϑῳ κόψον λαβών. ETE. πάνυ γ᾽. εἰ 
δοκεῖ. , 

παῖ παῖ. ΠΕΙ͂. τί λέγεις. οὗτος; τὸν ἔποπα παὶ 
καλεῖς; 

οὐκ ἀντὶ τοῦ παιδός σ᾽ ἐχρῆν ἐποποῖ καλεῖν ; 
ἐποποῖ. ποιήσεις τοί ue κόπτειν αὖϑις αὖ; 
ἐποποῖ. ΤΡΟ. τίνες οὗτοι; τίς ὁ βοῶν τὸν δε-- 

σπότην; 60 
Ἄπολλον ἀποτρόπαιε,. τοῦ χασμήματος. 
οἴμοι τάλας. ὀρνιϑοϑήρα rovro. 
οὕτως τι δεινὸν οὐδὲ κάλλιον λέγειν. 
ἀπολεῖσϑον. ETE. ἀλλ᾽ οὐκ ἐσμὲν ἀνθρώπω. 

ΤΡΟ. τί δαί; 

Ὑποδεδιὼς ἔγωγε. “ιβυκὸν ὄρνεον. 65 
οὐδὲν λέγεις. ETE. καὶ μὴν ἐροῦ τὰ πρὸς ποδῶν. 
ὁδὶ δὲ δὴ τίς écviv ὄρνις; οὐκ ἐρεῖς ; 
᾿Ἐπικεχοδὼς ἔγωγε Φασιανικός. 
ἀτὰρ σὺ τί ϑηρίον ποτ᾽ εἶ πρὸς τῶν ϑεῶν; 
ὄρνις ἔγωγε δοῦλος. ETE. ἡττήϑης τινὸς 70 
ἀλεκτρυόνος; TPO. οὔκ, ἀλλ᾽ ὅτε περ 0 δεσπότης 
ἔποψ ἐγένετο, τότε γενέσϑαι μ᾽ ηὔξατο 
ὄρνιν, ἵν᾽ ἀκόλουϑον διάκονόν τ᾽ ἔχῃ. 
δεῖται γὰρ ὄρνις καὶ διακόνου τινός; 
οὗτός γ᾽, &v , οἶμαι, πρότερον ἄνϑρωπός ποτ᾽ ὦν, 
τοτὲ μὲν ἐρᾷ φαγεῖν ἀφύας Φαληρικάς" 16 
τρέχω ᾽π᾿ ἀφύας λαβὼν ἐγὼ τὸ τρύβλιον. 
ἔτνους δ᾽ ἐπιϑυμεὶῖ,. δεῖ τορύνης καὶ χύτρας" 
τρέχω ᾽πὶ τορύνην. ETE. τροχίλος ὄρνις οὑτοσί: 
οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον, ὦ τροχίλε; τὸν δεσπότην 80 
ἡμῖν κάλεσον. ΤΡΟ. ἀλλ᾽ ἀρτίως νὴ τὸν Zfía 
εὕδει καταφαγὼν μύρτα καὶ σέρφους τινᾶς. 
ὅμως ἐπέγειρον αὐτόν. ΤΡΟ. οἶδα μὲν σαφῶς 
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ETE. 
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ETE. 
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ΕΠ. 
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ὅτι ἀχϑέσεται, σφῷν δ᾽ αὐτὸν εἵνεκ᾽ ἐπεγερῶ. 
κακῶς σύ γ᾽ ἀπόλοι᾽. ὥς μ᾽ ἀπέκτεινας δέει. 85. 
οἴμοι κακοδαίμων. χὠ κολοιός μ᾽ οἴχεται 
ὑπὸ τοῦ δέους. IIEI. ὦ δειλότατον σὺ ϑηρίον, 
δείσας ἀφῆκας τὸν κολοιόν. ETE. εἰπέ μοι, 
σὺ δὲ τὴν κορώνην οὐκ ἀφῆκας καταπεσών; 
μὰ “2 οὐκ ἔγωγε. ETE. ποῦ γάρ ἐστιν; 

IIEI. ἀπέπτατο. 90 
οὐκ ἄρ᾽ ἀφῆκας: ὠγάϑ'. ὡς ἀνδρεῖος εἶ. 
ἄνοιγε τὴν ὕλην. ἵν᾽ ἐξέλϑω ποτέ. 
ὦ Ἡράκλεις. τουτὶ τί ποτ᾽ ἐστὶ ϑηρίον; 
τίς ἡ πτέρωσις; τίς ὁ τρόπος τῆς τριλοφίας 5 
τίνες εἰσί μ᾽ οἵ ξητοῦντες ; ETE. οἵ δώδεκα ϑεοὶ 95 
εἴξασιν ἐπιτρῖψαί σε. ΕΠ. μῶν μὲ σκώπτετον 
ὁρῶντε τὴν πτέρωσιν; ἦν γάρ, ὦ ξένοι, 
ἄνϑρωπος. ETE. οὐ σοῦ καταγελῶμεν. ΕΠ. ἀλ-- 

λὰ τοῦ; 
τὸ ῥάμφος ἡμῖν σου γέλοιον φαίνεται. 
τοιαῦτα μέντοι Σοφοκλέης λυμαίνεται 100 
ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐμὲ τὸν Τηρέα. 
Τηρεὺς γὰρ εἶ σύ; πότερον ὄρνις ἢ ταῶς; 
ὄρνις ἔγωγε. ETE. κἄτά σοι ποῦ τὰ πτερά: 
ἐξερρύηκε. ETE. πότερον ὑπὸ νόσου τινός: 
οὔκ, ἀλλὰ τὸν χειμῶνα πάντα τὥώρνεα 105 
πτερορρυεῖ τε καὖϑις ἕτερα φύομεν. 
ἀλλ᾽ εἴπατόν μοι. σφὼ τίν᾽ ἐστόν; ETE. và; 

βοοτώ. 
ποδαπὼ τὸ γένος; ΕΥ̓Ε. ὅϑεν αἵ τριήρεις ei καλαί. 
μῶν ἡλιαστά; ETE. μάλλὰ ϑατέρου τρόπου, 
ἀπηλιαστά. ΕΠ. σπείρεται γὰρ τοῦτ᾽ ἐκεῖ 110 
τὸ σπέρμ ; ETE. ὀλίγον ξητῶν ἂν ἐξ ἀγροῦ λάβοις. 
πράγους δὲ δὴ τοῦ δεομένω δεῦρ᾽ ἤλϑετον; 
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σοὶ ξυγγενέσϑαι βουλομένω. ΕΠ. τίνος πέρι: ; 
ὅτι πρῶτα μὲν ἦσϑ'᾽ ἄνθρωπος, ὥσπερ VO, ποτέ," 

κἀργύριον ὠφείλησας. ὥσπερ VO , ποτέ, 115 
κούκ ἀποδιδοὺς ἔχαιρες. ὥσπερ v6 , ποτέ" 
εἶτ᾽ αὖϑις ὀρνίϑων μεταλλάξας φύσιν, 
καὶ γῆν ἐπέπτου καὶ ϑάλατταν ἐν κύκλῳ, 
καὶ πάνϑ'᾽ ὅσαπερ ἄνϑρωπος ὅσα v ὄρνις φρονεῖς" 
ταῦτ᾽ οὖν ἱκέται νὼ πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀφίγμεϑα, 120 
εἴτινα πόλιν φράσειας ἡμῖν εὔερον, 
ὥσπερ σίσυραν ἐγκατακλινῆναι μαλϑακήν. 
ἔπειτα μείξω τῶν Κραναῶν ξητεῖς πόλιν; 
μείζω μὲν οὐδέν, προσφορωτέραν δὲ νῷν. 
ἀριστοκρατεῖσϑαι δῆλος εἶ ξητῶν. ETE. ἐγώ: 125 
ἥκιστα" καὶ τὸν Σκελλίου βδελύττομαι. 
ποίαν τιν᾽ οὖν ἥδιστ᾽ ἂν οἰκοῖτ᾽ ἂν πόλιν; 
ὅπου τὰ μέγιστα πράγματ᾽ εἴη τοιαδί" 
ἐπὶ τὴν ϑύραν μου πρῷ τις ἐλϑὼν τῶν φίλων 

λέγοι ταδί: πρὸς τοῦ Διὸς τοὐλυμπίου, 180 
ὅπως παρέσει μοι καὶ σὺ καὶ τὰ παιδία 
λουσάμενα πρῴ" μέλλω γὰρ ἑστιᾶν γάμους" 
καὶ μηδαμῶς ἄλλως ποιήσῃς" εἰ δὲ μή, 
μή μοι τότε γ᾽ ἔλϑῃς. ὅταν ἐγὼ πράττω κακῶς. 
vi) ela ταλαιπώρων γε πραγμάτων ἐρᾶς. 135 
τί δαὶ σύ; IIEI. τοιούτων ἐρῶ κἀγώ. ΕΠ. τίνων; 
ὅπου ξυναντῶν μοι ταδί τις μέμψεται 
ὥσπερ ἀδικηϑεὶς παιδὸς ὡραίου πατήρ." 
καλῶς γέ μου τὸν viov , ὦ Στιλβωνίδη, 

εὑρὼν ἀπιόντ᾽ ἀπὸ D UILOTUE λελουμένον 140 

οὐκ ἔκυσας, οὐ προσεῖπας, οὐ προσηγάγου, 
οὐκ ὠρχιπέδισας, ὧν ἐμοὶ πατρικὸς φίλος. 
ὦ δειλακρίων σὺ τῶν κακῶν οἵων ἐρᾶς. 
ἀτὰρ ἔστι γ᾽ ὁποίαν λέγετον εὐδαίμων πόλις 
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ΟΡΝΙΘΈῈΣ. 11 

παρὰ τὴν ἐρυϑρὰν ϑάλατταν. ETE. οἴμοι, μη- 
δαμῶς 145 

ἡμῖν γε παρὰ ϑάλατταν, ἵν᾽ ἀνακύψεται 
κλητῆρ᾽ &yovo ἕωϑεν ἡ Σαλαμινία. 
Ἑλληνικὴν δὲ πόλιν ἔχεις ἡμῖν φράσαι; 
τί οὐ τὸν Ἠλεῖον “έπρεον οἰκίζετον 
ἐλϑόνϑ᾽ ; ETE. ὁτιὴ νὴ τοὺς ϑεοὺς ὃς οὐκ ἰδὼν 
βδελύττομαι τὸν Aézosov ἀπὸ Μελανϑίου. 151 
ἀλλ᾽ εἰσὶν ἕτεροι τῆς Δοκρίδος Ὀπούντιοι, 
ἵνα χρὴ κατοικεῖν. ETE. ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ Ὀπούντιος 
οὐκ ἂν γενοίμην ἐπὶ ταλάντῳ χρυσίου. 
οὗτος δὲ δὴ τίς ἔσϑ᾽ ὁ μετ᾽ ὀρνίϑων βίος; 155 
σὺ γὰρ οἶσϑ᾽ ἀκριβῶς. ΕΠ. ovx ἄχαρις ἐς τὴν 

τριβήν" 
οὗ πρῶτα μὲν δεῖ ξῆν ἄνευ βαλλαντίου. 
πολλήν γ᾽ ἀφεῖλες τοῦ βίου κιβδηλίαν. 
νεμόμεσϑα δ᾽ ἐν κήποις τὰ λευκὰ σήσαμα 
καὶ μύρτα καὶ μήκωνα καὶ σισύυμβοια. 160 

ὑμεῖς μὲν ἄρα ξῆτε νυμφίων βίον. 

φεῦ φεῦ: 
ἡ μέγ᾽ ἐνορῶ βούλευμ᾽ ἐν ὀρνίϑων γένει, 
καὶ δύναμιν ἣ γένοιτ᾽ &v, εἰ πίϑοισϑέ μοι. 
τί σοι zt. uso ; IIEI. 0 τι πίϑησϑε; πρῶτα μὲν 
νὴ περιπέτεσϑε πανταχῆ κεχηνότες " 165 
ὡς τοῦτ᾽ ἄτιμον τοὔργον ἐστίν. αὐτίκα 
ἐκεῖ Pme ἡ ἡμῖν τοὺς πετομένους ἣν ἔρη. 
τίς ὄρνις ovrog; ; ὁ Τελέας ἐρεῖ ταδί" 
ἄνϑρωπος ὄονις ἀστάϑμητος πετόμενος, 

ἀτέκμαρτος, οὐδὲν οὐδέποτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένων. 170 
νὴ τὸν Ζιόνυσον, εὖ γε μωμᾷ ταυταγί. 
τί ἂν οὖν ποιοῖμεν; IIEI. οἰκίσατε μίαν πόλιν. 
ποίαν δ᾽ ἂν οἰχκίσαιμεν ὄρνιϑες πόλιν; 
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IIEI. 
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ἄληϑες, ὦ σκαιότατον εἰρηκὼς ἔπος, | 
βλέψον κάτω. ΕΠ. καὶ δὴ βλέπω. IIEI. βλέπε vov. 

ἄνω. 175 
βλέπω. IIEI. περίαγε τὸν τράχηλον. ΕΠ. νὴ Za, 
ἀπολαύσομαί τι δ᾽. εἰ διαστραφήσομαι; 
εἶδές τι; ΕΠ. τὰς νεφέλας γε καὶ τὸν οὐρανόν. - 
οὐχ οὗτος οὖν δήπου ᾽στὶν ὀρνίϑων πόλος: 
πόλος; τίνα τρόπον; IIEI. ὥσπερ εἴποι τις τόπος. 
ὅτι δὲ πολεῖται τοῦτο καὶ διέρχεται 181 
ἅπαντα διὰ τούτου, καλεῖται νῦν πόλος" 
ἣν δ᾽ οἰκίσητε τοῦτο καὶ φράξηϑ' ἅπαξ, 
ἐκ τοῦ πόλου τούτου κεκλήσεται πόλις. 
ὥστ᾽ ober ἀνθρώπων μὲν ὥσπερ παρνόπων, 185 
τοὺς δ᾽ αὖ ϑεοὺς ἀπολεῖτε λιμῷ Μηλίῳ. 
πῶς; IIEI. ἐν μέσῳ δήπουϑεν ἀήρ ἐστι γῆς. 
εἶθ᾽ ὥσπερ ἡμεῖς. ἣν ἰέναι βουλώμεϑα 
Πυϑῶδε, Βοιωτόυς δίοδον αἰτούμεϑα, 
οὕτως. ὅταν ϑύσωσιν ἄνϑρωπον ϑεοῖς, 190 
ἣν μὴ φόρον φέρωσιν ὑμῖν οἱ ϑεοί, 
διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους 
τῶν μηρίων τὴν κνῖσαν οὐ διαφρήσετε. 

ἰοὺ ἰού: 
μὰ γῆν, μὰ παγίδας. μὰ νεφέλας, μὰ δέκτυα, 
μὴ ᾽γὼ νόημα κομψότερον ἤκουσά πω: 195 
ὥστ᾽ ἂν κατοικίζοιμι μετὰ σοῦ τὴν πόλιν, 
εἰ ξυνδοκοίη τοῖσιν ἄλλοις ὀρνέοις. 
τίς ἂν οὖν τὸ πρᾶγμ᾽ αὐτοῖς διηγήσαιτο; ΕΠ. συ. 
ἐγὼ γὰρ αὐτοὺς βαρβάρους ὄντας πρὸ τοῦ 
ἐδίδαξα τὴν φωνήν. ξυνὼν πολὺν χρόνον. 300 
πῶς δῆτ᾽ ἂν αὐτοὺς ξυγκαλέσειας:; ΕΠ. ῥαδίως. 
δευρὶ γὰρ ἐμβὰς αὐτέκα μάλ᾽ ἐς τὴν λόχμην, 

ἔπειτ᾽ ἀνεγείρας τὴν ἐμὴν ἀηδόνα, 
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καλοῦμεν αὐτούς οἵ δὲ νῶν τοῦ φϑεγματος 
ἐάνπερ ἐπακούσωσι, ϑεύσονται δρόμῳ. 205 
ὦ φίλτατ᾽ ὀρνίϑων GU, μή vvv ἕσταϑι: 
ἀλλ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽. ἀγ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐς τὴν λόχμην 
ἔσβαινε κἀνέγειρε τὴν ἀηδόνα. 
ἄγε σύννομέ μοι. παῦσαι μὲν ὕπνου, 
λῦσον δὲ νόμους ἱερῶν ὕμνων, 210 
ovg διὰ ϑείου στόματος ϑρηνεῖς 
τὸν ἐμὸν καὶ σὸν πολύδακρυν Ἴτυν, 
ἐλελιξομένη διεροῖς μέλεσιν 
γένυος ξουϑῆς" 

καϑαρὰ χωρεῖ διὰ φυλλοχκόμου 215 
σμίλακος ἠχὼ πρὸς Ζιὸς ἕδρας, 
ἵν᾽ 0 χρυσοκόμας Φοῖβος ἀκούων 
τοῖς σοῖς ἐλέγοις ἀντιψάλλων 
ἐλεφαντόδετον φόρμιγγα, ϑεῶν 
ἵστησι χορούς" 
διὰ δ᾽ ἀθανάτων στομάτων χωρεῖ 320 
ξύμφωνος ὁμοῦ 
ϑεία μακάρων ὀλολυγή. 
(avs) 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τοῦ φϑέγματος τοὐρνιϑίου" 
οἷον κατεμελίτωσε τὴν λόχμην δλην. 
ovrog. IIEI. τί ἔστιν; οὐ σιωπήσει; ETE. τί 

δαί; 225 

οὕποψ μελῳδεῖν αὖ παρασκευάαζξεται. 
ἐποποποποποποποποποποῖ, 
ἰὼ ἰώ, ἰτὼ ἰτὼ (và ἰτὼ 
ἴτω τις ὧδε τῶν ἐμῶν ὁμοπτέρων:" 
ὅσοι τ᾽ εὐσπόρους ἀγροίκων γύας 280 
νέμεσϑε, φῦλα μυρία κριϑοτράγων 
δπερμολόγων τε γένη 
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ταχὺ πετόμενα, μαλϑακὴν ἱέντα yrjguv- 
ὅσα τ᾽ ἐν ἄλοκι ϑαμὰ 
βῶλον ἀμφιτιττυβίζεϑ'᾽ ὧδε λεπτὸν . . 936 
ἁδομένᾳ gová: 

TOUR arde Mee Um cR 
τιὸ TLO τιὸ τιὸ τιὸ TLO TLO TLO. 
ὅσα 9 ὑμῶν κατὰ κήπους ἐπὶ κισσοῦ 
κλάδεσι νομον ἔχει; 
τά τε κατ᾽ ὄρεα. τά τε κοτινοτράγα, τά τὲ κομα- 

ροφάγα, 240 
ἀνύσατε πετόμενα πρὸς ἐμὰν ἀοιδάν" 
τριοτὸ τριοτὸ τοτοβρίξ᾽ 
οἵ 9" ἑλείας mug" αὐλῶνας ὀξυστόμους 
ἐμπίδας κάπτεϑ', ὅσα τ᾽ εὐδρόσους γῆς τόπους 245 
ἔχετε λειμῶνά τ᾽ ἐρόεντα Μαραϑῶνος, 
ὄρνις τε πτεροποίκιλος 
ἀτταγᾶς ἀτταγᾶς. 
ὧν τ᾽ ἐπὶ πόντιον οἶδμα ϑαλάσσης 250 
φῦλα μετ᾽ ἀλκυόνεσσι ποτᾶται, 
δεῦρ᾽ ἴτε πευσόμενοι τὰ νεώτερα, 
πάντα γὰρ ἐνθάδε φῦλ᾽ ἀϑροοίζομεν 
οἰωνῶν ταναοδείρων. 
ἥκει γάρ τις δριμυς πρέσβυς, 255 
καινὸς γνώμην, 
καινῶν ἔργων τ᾽ ἐγχειρητής. 
ἀλλ᾽ iv. ἐς λόγους ἅπαντα, 
δεῦρο δεῦρο δεῦρο δεῦρο. 
τοροτοροτοροτοροτίξ. | 260 

κικκαβαῦ κικκαβαῦ. 
τοροτοροτοροτορολιλιλίξ. 
ὁρᾶς τιν᾽ ὄρνιν; IIEI. μὰ τὸν AzóAAQ ᾽γὼ μὲν οὔ: 
καίτοι κέχηνά γ᾽ εἰς τὸν οὐρανὸν βλέπων. 
ἄλλως ἄρ᾽ οὕποψ, ὡς ἔοικ᾽. ἐς τὴν λόχμην 265 
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ἐμβὰς éngte, χαραδριὸν μιμούμενος. 
τοροτὶξ τοροτίξ. 
dy, ἀλλ᾽ οὖν οὑτοσὶ καὶ δή τις ὄρνις ἔρχεται. 
νὴ Ac ὄρνις δῆτα. τίς ποτ᾽ ἐστίν; οὐ δήπου Tes; 7 
οὗτος αὐτὸς νῷν φράσει" τίς ἐστιν ὄρνις ov- 

τοσί; 270 

οὗτος οὐ τῶν ἠϑάδων τῶνδ᾽ ὧν ὁρᾶϑ'᾽ ὑμεῖς ἀεί, 
ἀλλὰ λιμναῖος. IIEI. Beet, καλός γε καὶ φοι-- 

νικιοῦς. 

εἰχότως" καὶ γὰρ ὄνομ᾽ αὐτῷ γ᾽ ἐστὶ φοινικό-- 
πτερος. 

οὗτος. ὦ σέτοι. ΠΕΙ͂. τί ̓ βωστρεῖς: ETE. ἕτερος 
ὄρνις οὑτοσί. 

νὴ ΖΔ ἕτερος “ἃ χούτος ἔξεδρον χώραν ἔχων. 215 
τίς z09' ἔσϑ'᾽ ὁ μουσόμαντις ἄτοπος ὄρνις ὀρι- 

βάτης; i 
ὄνομα τούτῳ Mijóog ἐστι. IIEI. Μῆδος; ὠναξ 

Ἡράκλεις" 
εἶτα πῶς: ἄνευ καμήλου Μῆδος ὧν εἰσέπτατο; 
ἕτερος αὖ λόφον κατειληφώς τις ὄρνις οὑτοσί. 

τί τὸ τέρας τουτί ποτ᾽ ἐστίν; οὐ σὺ μόνος ἄρ᾽ 
: ἦσϑ'᾽ ἔποψ, 280 

ἀλλὰ χοῦύτος ἕτερος; ΕΠ. ἀλλ᾽ οὗτος μέν ἐστι 
Φιλοκλέους 

ἐξ ἔποπος, ἐγὼ δὲ τούτου πάππος, ὥσπερ εἰ λέγοις 
Ἱππόνικος Καλλίου κἀξ Ἱππονίκου Καλλίας. 

Καλλίας ἄρ᾽ οὗτος οὔρνις ἐστίν: ὡς πτερορρυεῖ. 
ἅτε γὰρ ὧν γενναῖος ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν τίλ-- 

λεται. 285 
αἴ τε ϑήλειαι προσεκτίλλουσιν αὐτοῦ τὰ πτερά. 
ὦ Πόσειδον, ἕτερος αὖ τις βαπτὸς ὄρνις οὑτοσί. 
m , 5.7 δ c ^ 3 τίς ὀνομάξεταίποϑ' οὗτος; ΕΠ. οὑτοσὶ κατωφαγᾶς. 
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IIEI. 

ETE. 

IIEI. 

OPNIOE 3. 

2 1 M A Ἵ , 

ἐστι γὰρ κατωφαγὰς τις ἄλλος ἡ KAsovvuog; 
- μ᾿ 5 , , 905 ΚΝ 3 3 ΄ ^ 

πῶς ἂν ovv Κλεώνυμος y ὧν οὐκ ἀπέβαλε τὸν 

λόφον; 290 
λλὰ μέντοι τίς ποϑ' ἡ λόφωσις ἡ τῶν ὀρνέων; 
᾽πὶ τὸν δίαυλον ἤλϑον; ΕΠ. ὥσπερ oí Κᾶρες 

μὲν οὖν 
ἐπὶ λόφων οἰκοῦσιν. ὠγάϑ'᾽, ἀσφαλείας οὕνεκα. 
ὦ Πόσειδον. οὐχ ὁρᾷς ὅσον συνείλεκται κακὸν 
ὀρνέων; ETE. ὠναξ Ἄπολλον, τοῦ νέφους. ἰοὺ 

D 
e 

?] 

(ov: 295 - 
οὐδ᾽ ἰδεῖν ἔτ᾽ ἔσϑ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν πετομένων τὴν 

εἴσοδον. 
οὑτοσὶ πέρδιξ, ἐχεινοσὶ δὲ νὴ AC. ἀτταγᾶς, 
οὑτοσὶ δὲ πηνέλοψ,. ἐκεινηὶ δέ γ᾽ ἀλκυών. 
τίς γάρ ἐσϑ᾽ οὕπισϑεν αὐτῆς; ΠΕΙ͂. ὅστις ἐστί; 

κηρύλος. 
κηρύλος γάρ ἐστιν ὄρνις; ΠΕΙ͂. οὐ γάρ ἐστι 

Σποργίλος; 800 

χαὐτηί γε γλαῦξ. ΕΥ̓. τί φής; τίς γλαῦκ᾽ ᾽4ϑή- 
vof ἤγαγε; 

xívt& , τρυγών. κορυδός. ἐλεᾶς, ὑποϑυμίς, περι-- 
στερᾶ, 

νέρτος. ἱέραξ. φάττα, κόκκυξ, ἐρυϑρόπους, κε- 

| βλήπυρις, 
πορφυρίς. κερχνής. κολυμβίς. ἀμπελίς, φήνη, 

Ógvov. 
ἰοὺ ἰοὺ τῶν ὀρνέων. δ Ὁ 
ἰοὺ ἰοὺ τῶν κοψίχων᾽ 
οἷα πιππίζουσι καὶ τρέχουσι διακεκραγότες. 
ἀρ᾽ ἀπειλοῦσίν γε νῶν ; οἴμοι, κεχήνασίν γέ τοι 
καὶ βλέπουσιν εἰς σὲ κἀμέ. ΕΥ̓Ε. τοῦτο μὲν κἀμοὶ 

δοκεῖ. 



ΧΟΡ. 

— XOP. 

ΕΠ. 

. XOP. 

XOP. 

XOP. 

OPNIOE32. 17 

- SEU (ἐν ; , , , 

ποποποποποποποῦ Q4. &Q ὃς ἔκαλεσε; τίνα τόπον 
ἄρα νέμεται; 810 

e ^ [4 , 2 ? - , 

οὑτοσὶ πάλαι παρειμι κούκ ἁποστατῶ φίλων. 
. τιτιτιτιτιτιτιτιτίνα λόγον ἄρα ποτὲ πρὸς ἐμὲ φί- 

λον ἔχων; 315 
κοινόν, ἀσφαλῆ, δίκαιον, ἡδύν, ὠφελήσιμον. 
ἄνδρε γὰρ λεπτὼ λογιστὰ δεῦρ᾽ ἀφῖχϑον ὡς ἐμέ. 
ποῦ; πᾶ; πῶς φῇς: 
qua ἀπ᾽ ἀνθοώπων ἀφῖχϑαι δεῦρο πρεσβύτα 

δύο: 320 
ἥκετον δ᾽ ἔχοντε πρέμνον πράγματος πελωρίου. 
ὦ μέγιστον ἐξαμαρτὼν ἐξ ὅτου ᾽τράφην ἐγώ, 
πῶς λέγεις; ΕΠ. μήπω φοβηϑῆς τὸν λόγον. 

ΧΟΡ. τέ μ᾽ εἰργάσω; 
ἄνδρ᾽ ἐδεξάμην ἐραστὰ τῆσδε τῆς ξυνουσίας. 
καὶ δέδρακας τοῦτο τοὔργον; ΕΠ. καὶ δεδρακώς 

γ᾽ ἥδομαι. 325 
κἀστὸν ἤδη που παρ᾽ ἡμῖν ; ΕΠ. εἰ παρ᾽ ὑμῖν εἴμ᾽ 

ἐγώ. 
» , ἔα ἔα, 
προδεδόμεϑ' ἀνόσιά τ᾿ ἐπάϑομεν ὃς γὰρ 
φίλος ἦν, ὁμότροφά 9" ἡμῖν 
ἐνέμετο πεδία παρ᾽ ἡμῖν, | 330 
παρέβη μὲν ϑεσμοὺς ἀρχαίους, 
παρέβη δ᾽ ὅρκους ὀρνίϑων" 
ἐς δὲ δόλον ἐκάλεσε. παρέβαλέ τ᾽ ἐμὲ παρὰ 
γένος ἀνόσιον. ὅπερ ἐξότ᾽ ἐγένετ᾽, ἐπ᾽ ἐμοὺ 
πολέμιον ἐτράφη. 335 
ἀλλὰ πρὸς μὲν ovv τὸν ὄρνιν ἦμιν ὕστερος λόγος" 
τὼ δὲ πρεσβύτα δοκεῖ μοι τώδε δοῦναι τὴν δίκην 

327 —335. —— 345—351. 
ARISTOPH, II. 9 
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ETE. 

ETE. 

XO P. 

ETE. 

ETE. 

ETE. 

ETE. 

PT * AGE US ADI OJOTNTAOM vc CP ET EM. MV IM XXI Ἀν e τῷ ἃς F ONE Jw 

à 3 1T 25s T ὦ Ψοῦ. δὰ ΜΝ ΚΟ E ΑΔΕ τὰ τις SEE 
A pA AER κὰν ΝΣ T qo oie e c ae eC T 

^ E s " je 3 νυ umi IY a δ ν πον A) 

» 

OPNIGEZX 

διαφορηϑῆναί 8 ὑφ᾽ ἡμῶν. ΠΕΙ͂. ὡς ἀπωλόμεσϑ᾽, 

ἄρα. 

αἴτιος μέντοι σὺ vàv εἶ τῶν κακῶν τούτων μόνος. 

ἐπὶ τί γάρ μ᾽ ἐχεῖϑεν ἦγες: ; IIEI. ἵν᾽ ἀκολουϑοίης 1 

ἐμοί. 840 ἢ 

ἵνα μὲν οὖν κλάοιμι μεγάλα. IIEI. τοῦτο μὲν λη- E 

φεῖς ἔχων 3 

κάρτα" πῶς κλαυσεῖ ydo, ἣν ἅπαξ ye τὠφϑαλμὼ $3 

" 4X0 16 ; 1 

ἰὼ t ἰώ, 
ἔπαγ᾽ eno, ἐπίφερε πολέμιον δρμὰν Ἐ 

qovíav , πτέρυγά τὲ παντᾶ 845 — 

ἐπίβαλε περί τε κύκλωσαι" 
ὡς δεῖ τὠδ᾽ οἰμώξειν ἄμφω 
καὶ δοῦναι ῥύγχει φορβάν. 

οὔτε γὰρ ὄρος σκιερὸν οὔτε “νέφος αἰϑέριον : 

οὔτε πολιὸν πέλαγος ἔστιν 0 τι δέξεται 8560. 

τῶδ᾽ ἀποφυγόντε ἐξ. 3 

ἀλλὰ μὴ μέλλωμεν ἤδη τώδε τίλλειν καὶ δάκνειν. 

ποῦ ᾿σϑ᾽ ὁ ταξίαρ X083 ἐπαγέτω τὸ δεξιὸν κέρας. ᾿ 

τοῦτ᾽ ἐκεῖνο" ποῖ φύγω δύστηνος; ΠΕΙ͂. oUTOG E 

οὐ μενεῖς; : 

ἵν᾽ ὑπὸ τούτων διαφορηϑῶ:; IIEI. πῶς γὰρ ἂν 1 
τούτους δοκεῖς 865. 

ἐκφυγεῖν ; ETE. οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἄν. ΠΕΙ͂. ἀλλ᾽ ἐγώ f 

τοί Go, λέγω E 
ὅτι μένοντε δεῖ μάχεσθαι λαμβάνειν ve τῶν χυ- 

τρῶν. 

τί δὲ χύτρα νώ γ᾽ ὠφελήσει: IIEI. γλαῦξ μὲν οὐ 

σίοο )᾿σεισι νῶν. | 

τοῖς δὲ γαμψώνυξι τοισδί; ΠΕΙ. τὸν ὀβελίσκους ὃ 

ἁρπάσας ; 



 HIEI. 
ETE. 

ΧΟΡ. 

EI. 

ΧΟΡ. 

ΕΠ. 

ΧΟΡ. 

ΕΠ. 

ΧΟΡ. 

ΟΡΝΙΘῈΣ. 19 

εἶτα κατάπηξον πρὸ σαυτοῦ. ETE. τοῖσι δ᾽ 0g- 
ϑαλμοῖσι τί; 860 

ὀξύβαφον ἐντευϑενὶ προσϑοῦ λαβὼν ἡ ἢ τρύβλιον. 
οὖ σοφώτατ᾽, εὖ γ᾽ ἀνεῦφες αὐτὸ καὶ στρατηγικῶς" 
ὑπερακοντίζεις σύ γ᾽ ἤδη Νικίαν ταῖς μηχαναῖς. 
ἐλελελεῦ χώρει. κάϑες τὸ ῥύγχος" οὐ μέλλειν 

ἐχρῆν. 
E "-Ὁ , , 

ἕλκε, τίλλε. παῖε. δεῖρε, κοπτε πρώτην τὴν χύ-- 
τθραν. 965 

εἰπέ μοι ví μέλλετ᾽, ὦ πάντων κάκιστα ϑηρίων, 
ἀπολέσαι. παϑόντες οὐδέν. ἄνδρε καὶ διασπάσαι 
τῆς ἐμῆς γυναικὸς ὄντε ξυγγενέε καὶ φυλέτα; 
φεισόμεσϑα γάρ τι τῶνδε μᾶλλον ἡμεῖς ἡ λύκων; 
ἢ τένας τισαίμεϑ'᾽ ἄλλους τῶνδ᾽ ἂν ἐχϑίους ἔτι; 
εἰδὲ τὴν φύσιν μὲν éy99oí, τὸν δὲ νοῦν εἰσιν 

φέλοι. ὅ71 
καὶ διδάξοντές τι δεῦρ᾽ ἥκουσιν ὑμᾶς χρήσιμον; 
πῶς δ᾽ ἂν οἵδ᾽ ἡμᾶς τι χρήσιμον διδάξειάν ποτε. 
ἢ φράσειαν., ὄντες ἐχϑροὶ τοῖσι πάπποις τοῖς 

ἐμοῖς ; 875 

ἀλλ᾽ ἀπ᾿ ἐχϑρῶν δῆτα πολλὰ μανθάνουσιν οἵ 
σοφοί. 

[s M 347 / , M I s , 
η γὰρ εὐλαβειὰ σώζει πάντα. παρὰ μὲν ovv φίλου 
οὐ μάϑοις ἂν ToU9 , ὁ δ᾽ ἐχϑρὸς εὐθὺς ἐξηνά- — ͵ c ἂν τοῦϑ'. ὁ δ᾽ ἐχϑρὸς εὐθὺς ἐξηνά- 

γκαδεν. 

αὐτίχ᾽ αἱ πόλεις παρ᾽ ἀνδρῶν y ἔμαϑον ἐχϑρῶν 
κοὺ φίλων 

ἐχπονεῖν 9' ὑψηλὰ τείχη ναῦς τε κεχτῆσϑαι uo 
κρᾶς. 

τὸ δὲ μάϑημα τοῦτο σώζει παῖδας. οἶκον, χρή-- 
ματα. 380 

" Ἁ , 3 ^ »" ς c ᾿ς pt 

ἔστι μὲν λόγων ἀκοῦσαι πρῶτον. ὡς ημῖν δοκεῖ, 
$) Ἂ 
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IIEI. 
ΕΠ. 
ΧΟΡ. 

 IIEI. 

ETE. 

IIEI. 

XOP. 

ΕΠ. 
ΧΟΡ. 
ΕΠ. 
ΧΟΡ. 

MENTA xA A Ys ἊΝ σὰ ἐς υιν MEETS CARA, E ΓΝ 

Yat τ κι RAD AN SE SPA e ΝΣ ΤΕΣ Po 1 JY NERO ΣΥΝ 
^ E ἊΣ : * ν ATCP λον ΔΗ Ξ 

E r EXOU hace edas pe Mo eere Ux CAT 

 OPNIGEZ. Ma 

χρήσιμον" μάϑοι γὰρ ἂν τις κἀπὸ τὼν ἐχϑρῶν — 

σοφόν. 3 

οἵδε τῆς ὀργῆς χαλᾶν εἴξασιν. ἄναγ᾽ ἐπὶ σκέλος. ΟΝ 

καὶ δίκαιόν γ᾽ ἐστί, κἀμοὶ δεῖ νέμειν ὑμᾶς χάριν. 

ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἄλλο σοί πῶ πρᾶγμ᾽ ἐνηντιώ- 

; μεϑα. 385 

μᾶλλον εἰρήνην ἄγουσιν ἧμιν" ὥστε τὴν χύτραν 

τώ τὲ τρυβλίω καϑέει" | 

καὶ τὸ δόρυ χρή, τὸν ὀβελίσκον, 

περιπατεῖν ἔχοντας ἡμᾶς Pe 

τῶν ὅπλων ἐντός, παρ᾽ αὐτὴν 390. 

τὴν χύτραν ἄκραν ὁρῶντας 1 

ἐγγύς: ὡς οὐ φευκτέον νῷν. 
ἐτεόν. ἢν δ᾽ ἄρ᾽ ἀποϑάνωμεν, 

κατορυχησόμεσϑα ποῦ γῆς; E. 

ὁ Κεραμεικὸς δέξεται vo. 806 

δημόσια γὰρ ἵνα ταφῶμεν, 
φήσομεν πρὸς τοὺς στρατηγοὺς 

μαχομένω τοῖς πολεμίουσυν 

ἀποϑανεῖν ἐν Ὀρνεαῖς. r 

ἄναγ᾽ ἐς τάξιν πάλιν ἐς ταυτόν, 400. 

καὶ τὸν ϑυμὸν κατάϑου κύψας | 

παρὰ τὴν ὀργὴν ὥσπερ ὁπλίτης" 

κἀναπυϑώμεϑα τούσδε, τίνες 1 ποτέ, 

καὶ πόϑεν ἔμολον, 1 

[ἐπὶ] τένα τ᾽ ἐπίνοιαν. 405. 

ἰὼ ἔποψ. σέ τοι καλῶ. | | 

καλεῖς δὲ τοῦ κλύειν ϑέλων ; 

τίνες ποϑ᾽ οἵδε καὶ πόϑεν; 

ξένω σοφῆς ἀφ᾽ Ἑλλάδος. | 

τύχη δὲ ποία xopi- 410 — 

ξει ποτ᾽ αὐτὼ πρὸς 00- 3 



XO P. 

EI. 

XOP 

ΕΠ. 

ΧΟΡ. 
ΕΠ. 
ΧΟΡ. 
EI. 

XOP. 

ΕΠ. 

OPNIOEZ. 21 

νιϑας ἐλϑεῖν; ΕΠ. ἔρως 

βίου διαίτης τε καὶ 
σοῦ ξυνοικεῖν τέ δοι 
καὶ ξυνεῖναι τὸ πᾶν. 

τί φής: 
λέγουσι δὴ τίνας λόγους; 416 
ἄπιστα καὶ πέρα κλύειν. 
ὁρᾷ τι κέρδος ἐνθάδ᾽ ἄξιον μονῆς, 
ὅτῳ πέποιϑέ μοι ξυνὼν 
κρατεῖν ἂν ἢ τὸν ἐχϑρὸν ἢ 
φίλοισιν ὠφελεῖν ἔχειν ; 420 
λέγει μέγαν τιν᾽ ὄλβον ov- 
τε λεκτὸν οὔτε πιστόν: ὡς 
σὰ [ταῦτα] πάντα καὶ 
τὸ τῇδε καὶ τὸ κεῖσε. καὶ 425 
τὸ δεῦρο προσβιβᾷ λέγων. 
πότερα μαινόμενος ; 
ἄφατον ὡς φρόνιμος. 
ἔνι σοφόν τι φρενί; 
πυκνότατον κίναδος. 430 
σόφισμα. κύρμα, τρίμμα, παιπάλημ᾽ ὅλον. 
λέγειν λέγειν κέλευέ μοι. 
κλύων γὰρ ὧν σύ μοι λέγεις 
λόγων ἀνεπτέρωμαι. 
ἄγε δὴ σὺ καὶ σὺ τὴν πανοπλίαν μὲν πάλιν 436 
ταύτην λαβόντε κρεμάσατον τὐχἀγαϑῇ 
εἰς τὸν (xvóv εἴσω. πλησίον τοὐπιστάτου" 
σὺ δὲ τούσδ᾽ ἐφ᾽ οἷσπερ τοῖς λόγοις συνέλεξ᾽ ἐγώ, 
φράσον, δίδαξον. IIEI. μὰ τὸν ᾿Δπόλλω ᾿γὼ 

μὲν οὔ, 
ἣν μὴ διάϑωνταί γ᾽ οἵδε διαϑήκην ἐμοὶ 410 
ἥνπερ ὁ πίϑηκος τῇ γυναικὶ διέθετο, 
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XOP. 
XOP. 

XOP. 
IIEI. 

XOP. 

IIEI. 

OPNIOEZ. 

ὁ μαχαιροποιός, μήτε δάκνειν τούτους ἐμὲ 

μήτ᾽ ὀρχίπεδ᾽ ἕλκειν μήτ᾽ ὀρύττειν ΧΟΡ. οὔ τί 
που 

τόν; οὐδαμῶς. IIEI. οὔκ, ἀλλὰ τὠφϑαλμὼ λέγω. 

διατέϑεμαι᾽ γώ. IIEI. κατόμοσόν νυν ταῦτά μοι. 

ὄμνυμ᾽ ἐπὶ τούτοις πᾶσι νικᾶν τοῖς κριταῖς 445 

καὶ τοῖς ϑεαταῖς πᾶσιν. ΠΕΙ͂. ἔσται ταυταγί. 

εἰ δὲ παραβαίην,, ἑνὶ κριτῇ νικᾶν μόνον. 
ἀκούετε Aeg τοὺς ὁπλίτας νυνμενὶ 
ἀνελομένους ϑὦώπλ᾽ ἀπιέναι πάλιν οἴκαδε, 
σχοπεῖν δ᾽ ὅ τι ἂν προγράφωμεν ἐν τοῖς πινα-- 

κίοις. 450 

δολερὸν μὲν ἀεὶ κατὰ πάντα δὴ τρόπον | 
πέφυκεν ἄνϑρωπος" σὺ δ᾽ ὅμως λέγε μοι. 
τάχα γὰρ τύχοις ἂν 
χρηστὸν ἐξειπὼν ὅ τι μοι παρορᾶς: ἢ 
δυναμίν τινα μείζω .. 455 

παραλειπομένην ὑπ᾽ ἐμῆς 
φρενὸς ἀξυνέτου" σὺ δὲ vo09', ὃ δρᾷς, λέγ᾽ εἰς 

κοινόν. 
ὃ γὰρ ἂν σὺ τύχῃς μοι 
ἀγαϑὸν πορίσας. τοῦτο κοινὸν ἔσται. 
ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅτῳπερ πράγματι ἥκεις, τὴν σὴν γνώμην 

ἀναπείσας. 460 

λέγε ϑαρρήσας- ὡς τὰς σπονδὰς οὐ μὴ πρότερον 
παραβώμεν. 

καὶ μὴν ὀργῶ νὴ τὸν Δία καὶ προπεφύραται λ6-- 
γος εἷς μοι, 

ὃν διαμάττειν οὐ κωλύει: φέρε παῖ στέφανον" 
καταχεῖσϑαι 

κατὰ χειρὸς ὕδωρ φερέτω ταχύ τις. ETE. δειπ-- 
νήσειν μέλλομεν, ἢ τί; 

491—459. — 539—547. 
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- JIEI. 

ETE. 

- IIEI. 

ETE. 

ἘΠ. 

OPNIOEZ. 93 

μὰ Z^, ἀλλὰ λέγειν ξητῶ τι πάλαι μέγα καὶ λαρι-- 
νὸν ἔπος tt, 465 

ὃ τι τὴν τούτων ϑραύσει ψυχήν: οὕτως ὑμῶν 
ὑπεραλγῶ, 

οἵτινες ὄντες πρότερον βασιλῆς ΕΠ. ἡμεῖς βασι-- 
λῆς; τίνος; IIEI. ὑμεῖς 

πάντων ὁπόσ᾽ ἔστιν, ἐμοῦ πρῶτον, τουδί, καὶ 
τοῦ Διὸς αὐτοῦ, 

ἀρχαιότεροι πρότεροί τε Κρόνου καὶ Τιτάνων ἐγέ- 
νεσϑε 

καὶ γῆς; ΕΠ. καὶ γῆς; ΠΕΙ. νὴ τὸν ᾿4πόλλω. 
ΕΠ. τουτὶ μὰ Zi οὐκ ἐπεπύσμην. 

ἀμαϑὴς γὰρ ἔφυς xov πολυπράγμων, οὐδ᾽ Aico- 
πον πεπάτηκας, 471 

ὃς ἔφασκε λέγων κορυδὸν πάντων πρώτην 09- 
vida γενέσϑαι, 

προτέραν τῆς γῆς, κἄπειτα νόσῳ τὸν πατέρ᾽ αὐ- 
τῆς ἀποϑνήσκειν" 

γὴν δ᾽ οὐκ εἶναι. τὸν δὲ προκεῖσϑαι πεμπταῖον" 
τὴν δ᾽ ἀποροῦσαν 

ὑπ᾽ ἀμηχανίας τὸν πατέρ᾽ αὑτῆς ἐν τῇ κεφαλῇ 
κατορύξαι. 475 

ὁ πατὴρ ἄρα τῆς κορυδοῦ νυνὶ κεῖται τεϑνεὼς 
Κεφαλῆσιν. 

οὔκουν δῆτ᾽ εἰ πρότεροι μὲν γῆς, πρότεροι δὲ 
ϑεῶν ἐγένοντο, 

ὡς πρεσβυτάτων αὐτῶν ὄντων ὀρϑῶς ἔσϑ᾽ ἡ βα- 
σιλεία; 

νὴ τὸν 4πόλλω" πάνυ τοίνυν χρὴ ῥύγχος βόσκειν 
σε τὸ λοιπόν. 

οὐκ ἀποδώσει ταχέως ὁ Ζεὺς τὸ σκῆπτρον τῷ δρυ- 
κολάπτῃ. 480 
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IIEI. 

ETE. 

IIEI. 

OPNIOEZ. 

ὡς οὐχὶ ϑεοὶ τοίνυν qoyov τῶν ἀνθρώπων τὸ πα- 
λαιόν, 

ἀλλ᾽ ὄρνιϑες, κἀβασίλευον, πόλλ᾽ ἐστὶ τεκμήρια 
τούτων. 

2m, 3:6 he 93 us , ' ? au 
αὐτίκα Ó vuiv πρῶτ ἐπιδείξω TOV GÁÀEXTQUOV , 

ὡς ἐτυράννει 
s , € - , , Ἁ ἦρχε τὲ Περσῶν πρῶτον πάντων, “Ζ]αρείου καὶ 

“Μεγαβαΐζου, 
ὥστε καλεῖται Περσικὸς ὄρνις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἔτ᾽ 

ἐκείνης. 480. 
διὰ ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἔχων καὶ νῦν ὥσπερ βασιλεὺς ὁ μέ- 

γας διαβάσκει 
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τὴν κυρβασίαν τῶν ὀρνίϑων uo- 

POS ὀρϑήν. 

οὕτω δ᾽ ἴσχυσέ τε καὶ μέγας ἦν τότε καὶ πολύς͵ 
ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν 

ὑπὸ τῆς ῥώμης τῆς τότ᾽ ἐκείνης, ὁπόταν μόνον 
ὄρϑριον ἄσῃ, 

ἀναπηδῶσιν πάντες ἐπ᾽ ἔργον. χαλκῆς, κεραμῆς, 
σκυλοδέψαι. 490 

σκυτῆς, βαλανῆς. ἀλφιταμοιβοί. vogvevroAvoa- 
σπιδοπηγοί: 

οἱ δὲ βαδίξουσ᾽ ὑποδησάμενοι νύκτωρ. ETE. ἐμὲ 
τοῦτό γ᾽ ἐρώτα. 

χλαῖναν γὰρ ἀπώλεσ᾽ 0 μοχϑηρὸς Φρυγίων ἐρίων 
διὰ τοῦτον. | 

ἐς δεκάτην γάρ ποτε παιδαρίου κληϑεὶς ὑπέπινον 
ἐν ἄστει, 

κἄρτι καϑεῦδον καὶ πρὶν δειπνεῖν τοὺς ἄλλους, 
οὗτος La ἦσεν, 495 

κἀγὼ νομίσας ὄρϑρον ἐχώρουν ᾿Δλιμοῦντάδε, 
κἄρτι προκύπτω 

; 

Manque od oem ite co 
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ἔξω τείχους, καὶ λωποδύτης παίει ῥοπάλῳ μὲ τὸ 
νῶτον 

κἀγὼ πίπτω. μέλλω τε βοᾶν. ὁ δ᾽ ἀπέβλισε ϑοί- 
μάτιόν μου. 

ἰχτῖνος δ᾽ οὖν τῶν Ἑλλήνων ἦρχεν τότε κἀβα- 
σίλευεν. 

τῶν Ἑλλήνων; ΠΕΙ͂. καὶ κατέδειξέν γ᾽ οὗτος πρῶ- 
τος βασιλεύων 500 

προκυλινδεῖσϑαι τοῖς ἰχτίνοις. ETE. νὴ τὸν Z0- 
vvcor , ἐγὼ γοῦν 

3 , - ; S9 δ᾽ Ἢ 2 
ἐκυλινδουμην (xvivov ἰδών" καϑ'  vzviog ὧν ἀνα- 

χάσκων 
ὀβολὸν κατεβρόχϑισα- κάτα κενὸν τὸν ϑύλακον 

οἴκαδ᾽ ἀφεΐλκον. 
«Αἰγύπτου δ᾽ αὖ καὶ Φοινίκης πάσης κόκκυξ βασι-- 

3 5 

λευς ἢν" 
3 , 3:6 , , , £232 e , 

χωποϑ' ὁ κοκχυξ εἴποι x0xxv, τότ᾽ αν οἵ Φοίνικες 

ἅπαντες 505 
τοὺς πυροὺς ἂν καὶ τὰς κριϑὰς ἐν τοῖς πεδίοις 

ἐϑέριξον. 
τ τον 1997. 32 Ὁ 2021 2/243: E 2? ORE , 

TOUT ἀρ ἕκεῖν ἣν τοῦπος ἁληϑῶς" XOXXU , ψω- 

λοὶ πεδίονδε. 
3 3 ei , ' 9 , e, , ? EY 
ἠρχον δ᾽ ovvo σφόδρα τὴν ἄρχην. ccv. εἴ τις καὶ 

βασιλεύοι 
ἐν ταῖς πόλεσιν τῶν Ἑλλήνων. Ayauéuvov ἢ Me- 

véAaog, 
ἐπὶ τῶν σκήπτρων ἐκάϑητ᾽ ὄρνις. μετέχων ὅ τι 

δωροδοκοίη. 510 
τουτὶ τοίνυν οὐκ ἤδη yd: καὶ δῆτά μ᾽ ἐλάμβανε 

θαῦμα, 
ὁπότ᾽ ἐξέλϑοι Πρίαμός τις ἔχων ὄρνιν ἐν τοῖσι 

τραγῳδοῖς" 
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ὁ δ᾽ ἄρ᾽ εἱστήκει τὸν Πυσικράτην τηρῶν ὅ τι δω-- 
| οροδοκοίη. 

0 δὲ δεινότατόν γ᾽ ἐστὶν ἁπάντων. ὁ Ζεὺς γὰρ ὁ 
νῦν βασιλεύων 

ἀετὸν ὄρνιν ἕστηκεν ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. βασι-- 
λεὺς Qv: 515 

ἡ δ᾽ αὖ ϑυγάτηρ γλαῦχ᾽, ὁ δ᾽ ᾿ἀπόλλων ὥσπερ 
ϑεράπων ἱέρακα. 

νὴ τὴν Δήμητρ᾽ εὖ ταῦτα λέγεις. τίνος οὕνεκα 
ταῦτ᾽ &Q ἔχουσιν; 

ἵν᾽ ὅταν ϑύων τις ἔπειτ᾽ αὐτοῖς εἰς τὴν χεῖρ᾽, ὡς 
νόμος ἐστί, 

τὰ σπλάγχνα διδῷ, τοῦ Διὸς αὐτοὶ πρότεροι τὰ 
σπλάγχνα λάβωσιν. 

ὥμνυ τ᾽ οὐδεὶς τότ᾽ ἂν ἀνθρώπων ϑεόν, ἀλλ᾽ 0g- 
νιϑας ἅπαντες. 520 

“Μάμπων δ᾽ ὄμνυσ᾽ ἔτι καὶ νυνὶ τὸν χῆν᾽, ὅταν 
ἐξαπατᾷ τι" 

οὕτως ὑμᾶς πάντες πρότερον μεγάλους ἁγίους τ᾽ 
ἐνόμιξον, 

νῦν δ᾽ ἀνδράποδ᾽. ἠλιϑίους. Mavág. 
ὥσπερ δ᾽ ἤδη τοὺς μαινομένους 
βάλλουσ᾽ ὑμᾶς, κἀν τοῖς ἱεροῖς 525 
πᾶς τις ἐφ᾽ ὑμῖν ὀρνιϑευτὴς 
ἵστησι βρόχους. παγίδας. ῥάβδους, 
ἔρχη. νεφέλας. δίκτυα. πηκτάς: 
εἶτα λαβόντες πωλοῦσ᾽ ἀϑρόους: 
of δ᾽ ὠνοῦνται βλιμάξοντες" 580 
κοὐδ᾽ οὖν, εἴπερ ταῦτα δοκεῖ δρᾶν, 
ὀπτησάμενοι παρέϑενϑ'᾽ ὑμᾶς, 
ἀλλ᾽ ἐπικνῶσιν τυρόν, ἔλαιον, 
σίλφιον, ὄξος, καὶ τρέψαντες 

ΩΣ 
» 

ὩΣ 
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κατάχυσμ᾽ ἕτερον γλυκὺ καὶ λιπαρόν, τ 585 
κἄπειτα κατεσκέδασαν ϑερμὸν 
τοῦτο καϑ' ὑμῶν 
αὐτῶν ὥσπερ κενεβρείων. 
πολὺ δὴ πολὺ δὴ χαλεπωτάτους λόγους 
ἤνεγκας. ἀνϑρωφ᾽ ὡς ἐδάκρυσά γ᾽ ἐμῶν 540 
πατέρων κάκην, , ot 
τάσδε τὰς τιμὰς προγόνων παραδόντων, 
ἐπ᾽ ἐμοῦ κατέλυσαν. 
σὺ δέ μοι κατὰ δαίμονα καὶ 
κατὰ συντυχίαν ἀγαϑὴν ἥκεις ἐμοὺ σωτήρ. — 545 
ἀναϑεὶς γὰρ ἐγώ σοι 
τὰ νεοττία κἀμαυτὸν οἰκήσω. 
ἀλλ᾽ ὅ τι χρὴ δρᾶν, σὺ δίδασκε παρών: ὡς ξῆν 

οὐκ ἄξιον ἡμῖν, 
εἰ μὴ κομιούμεϑα παντὶ τρόπῳ τὴν ἡμετέραν βα- 

σιλείαν. 
καὶ δὴ τοίνυν πρῶτα διδάσκω μίαν ὀρνέϑων πόλιν 

εἶναι, 550 
κἄπειτα τὸν ἀέρα πάντα κύκλῳ καὶ πᾶν τουτὶ τὸ 

μεταξὺ 
περιτειχίξειν μεγάλαις πλίνϑοις ὀπταῖς ὥσπερ 

Βαβυλῶνα. ᾿ 

à Κεβριόνα καὶ Πορφυρίων, ὡς σμερδαλέον τὸ 
πόλισμα. 

κἄπειτ᾽ ἢν τοῦτ᾽ ἐπανεστήκῃ, τὴν ἀρχὴν τὸν Ζ{᾽ 
ἀπαιτεῖν" 

κἂν μὲν μὴ φῇ μηδ᾽ ἐθελήσῃ μηδ᾽ εὐϑὺς γνωσι- 

μαχήσῃ, 655 
ἱερὸν πόλεμον πρωυδᾶν αὐτῷ, καὶ τοῖσι ϑεοῖσιν 

ἀπειπεῖν 
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διὰ τῆς χώρας τῆς ὑμετέρας ἐστυκόσι μὴ δια- — 
φουτᾶν, ἢ 

ὥσπερ πρότερον μοιχεύσοντες τὰς ̓ Δλκμήνας κα- —— 
τέβαινὸν E 

καὶ τὰς ̓ Δλόπας καὶ τὰς Σεμέλας" ἤνπερ δ᾽ ἐπίωσ΄. — 
ἐπιβάλλειν 3 

σφραγῖδ᾽ αὐτοῖς ἐπὶ τὴν ψωλήν, ἵνα μὴ βινῶσ᾽ ἔτ᾽ 
ἐκείνας. - 560 ; 

τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις ὄρνιν ἕτερον πέμψαι κήρυκα 
κελεύω. ἶ 

ὡς ὀρνίϑων βασιλευόντων ϑύειν ὄρνισι τὸ λοι- 
πόν" 

κἄπειτα ϑεοῖς ὕστερον αὖϑις - προσνείμασϑαι δὲ 
πρεπόντως 

τοῖσι ϑεοῖσιν τῶν ὀρνίϑων ὃς ἂν ἁρμόξῃ καϑ' 
ἕκαστον" 

ἣν ̓ ἀφροδίτῃ ϑύῃ, πυροὺς ὄρνιϑι φαληρίδι ϑύ-- 
ξὺν" 565 

ἣν δὲ Ποσειδῶνί vig οἷν 9U5, νήττῃ πυροὺς κα- 
ϑαγίξειν" 

ἣν δ᾽ Ἡρακλέει ϑύῃ τι. λάρῳ ναστοὺς ϑύειν με-- 
λιτούττας: 

x&v Zi ϑύῃ βασιλεῖ κριόν, βασιλεύς ἐστ᾽ ὀρχίλος 
ὄρνις, 

ᾧ προτέρῳ δεῖ τοῦ Διὸς αὐτοῦ σέρφον ἐνόρχην 
| σφαγιάζξειν. 

ETE. ἤσϑην σέρφῳ σφαγιαξομένῳ. βροντάτω νῦν ὁ μέ- 
γας Ζᾶν. 570 

ἘΠ. καὶ πῶς ἡμᾶς νομιοῦσι ϑεοὺς ἄνϑρωποι κοὐχὶ 
κολοιούς, 

οὗ πετόμεσϑα πτέρυγάς τ᾽ ἔχομεν; IIEI. ληρεῖς" 
καὶ νὴ 4t" 0 γ᾽ Ἑρμῆς 
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’ M ^ , LINT τὸ LA 

πέτεται ϑεὸς ὧν πτέρυγας τε φορεῖ, κᾶλλοι γε 
ϑεοὶ πάνυ πολλοί. 

αὐτίκα Νίύίκη πέτεται πτερύγουν χρυσαῖν, καὶ νὴ 
AC Ἔρως ys: 

"Tow δέ γ᾽ Ὅμηρος ἔφασκ᾽ ἰχέλην εἶναι τρήρωνι 
πελείῃ. 575 

ὁ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν οὐ βροντήσας πέμπει πτερόεντα 
κεραυνόν; 

ἣν δ᾽ οὖν ἡμᾶς μὲν ὑπ᾽ ἀγνοίας εἶναι νομίσωσι τὸ 

μηδέν, 
τούτους δὲ ϑεοὺς τοὺς ἐν Ὀλύμπῳ; ΠΕΙ͂. τότε χρὴ 

στρουϑῶν νέφος ἀρϑὲν 
καὶ σπερμολόγων ἐκ τῶν ἀγρῶν τὸ σπέρμ᾽ αὐτῶν 

ἀνακάψαι:" 
κἄπειτ᾽ αὐτοῖς ἡ Ζημήτηρ πυροὺς πεινῶσι με-- 

τρείτω. 580. 
ovx ἐθελήσει μὰ ZU, ἀλλ᾽ ὄψει προφάσεις αὐτὴν 

παρέχουσαν. 
οἱ δ᾽ αὖ κόρακες τῶν ξευγαρίων, οἷσιν τὴν γῆν 

καταροῦσιν, 

καὶ τῶν προβάτων τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐκκοψάντων 
ἐπὶ πείρα" 

εἶϑ᾽ ἀπόλλων ἰατρός γ᾽ ὧν ἰάσϑω: μισϑοφο- 
oct δέ. 

μή. πρίν γ᾽ ἂν ἐγὼ và βοιδαρίω τὠμὼ πρώτιστ᾽ 
ἀἁποδώῶμαι. 585 

ἣν δ᾽ ἡγῶνται σὲ 950v, σὲ βίον, σὲ δὲ Γῆν, σὲ 
Κρόνον, σὲ Ποσειδῶ, 

ἀγάϑ᾽ αὐτοῖσιν πάντα παρέσται. ΕΠ. λέγε δή 
μοι τῶν ἀγαϑῶν ἕν. 

πρῶτα μὲν αὐτῶν τὰς οἰνάνϑας of πάρνοπες ov 
κατέδονται, 
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ἀλλὰ γλαυκῶν λόχος εἷς αὐτοὺς καὶ κερχνήδων 
ἐπιτρίψει. 

εἶθ᾽ οἵ κνῖπες καὶ ψῆνες ἀεὶ τὰς συκᾶς οὐ κατέ- 

δονται., 590 
ἀλλ᾽ ἀναλέξει πάντας καϑαρῶς αὐτοὺς ἀγέλη μία, 3 

κιχλῶν. 

πλουτεῖν δὲ πόϑεν δώσομεν αὐτοῖς ; καὶ γὰρ τού-- 
του σφόδρ᾽ ἐρῶσι. 

τὰ μέταλλ᾽ αὐτοῖς μαντευομένοις οὗτοι δώσουσι 
τὰ χρηστὰ 

, ? 3 M , * Ἁ , 

τὰς t ἐμπορίας τὰς κερδαλέας πρὸς TOV μᾶντιν 
κατεροῦσιν. 

9.55 ^ - , 2 , - 
ὥστ ἀπολεῖται τῶν ναυκλήρων οὐδείς. ΕΠ. πῶς 

οὐκ ἀπολεῖται; 595 
προερεῖ τις ἀεὶ τῶν ὀρνίϑων μαντευομένῳ περὶ 

τοῦ πλοῦ" 

νυνὶ μὴ πλεῖ. χειμὼν ἔσται" νυνὶ πλεῖ, κέρδος 
ἐπέσται. 

γαῦλον κτῶμαι καὶ ναυκληρῶ. xovx ἂν μείναιμι 
παρ᾽ ὑμῖν. 

τοὺς ϑησαυρούς τ᾽ αὐτοῖς δείξουσ᾽ οὖς οἱ πρότε-- 
ρον κατέϑεντο 

- 9 , 2 M * 7 , , 

τῶν &Qyvo(ov: αὐτοὶ yag ἴσασι" λέγουσι δέ τοι 
τάδε πᾶντες, 600 

οὐδεὶς οἶδεν τὸν ϑησαυρὸν τὸν ἐμὸν πλὴν εἴ τις 
ἄρ᾽ ὄρνις. 

πωλῶ γαῦλον, χκτῶμαι σμινύην, καὶ τὰς ὑδρίας 
ἀνορύττω. 

πῶς δ᾽ ὑγίδξιαν δώσουσ᾽ αὐτοῖς. οὖσαν παρὰ τοῖσι 
Ὡεοῖσιν: 

ἣν εὖ πράττωσ᾽, οὐχ ὑγιεία μεγάλη τοῦτ᾽ ἐστί; 
σάφ᾽ ἴσϑι, 
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ὡς ἄνϑρωπός γε κακῶς πράττων ἀτεχνῶς οὐδεὶς 
ὑγιαίνει. 605 

πῶς δ᾽ εἰς γῆράς ποτ᾽ ἀφίξονται: καὶ γὰρ τοῦτ᾽ 
ἔστ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ: 

ἢ παιδάρι᾽ ὄντ᾽ ἀποϑνήσκειν δεῖ; ΠΕΙ͂. μὰ dt, 
ἀλλὰ τριακόσι᾽ αὐτοῖς 

ἔτι προσϑήσουσ᾽ ὄρνιϑες ἔτη. ΕΠ. παρὰ τοῦ; 
ΠΕΙ͂. παρὰ τοῦ; παρ᾽ ἑαυτῶν. 

οὐκ οἶσϑ'᾽ ὅτι πέντ᾽ ἀνδρῶν γενεὰς ξώει λακέρυξα 
κορώνη; 

αἰβοῖ, ὡς πολλῷ κρείττους οὕὗτοι τοῦ Ζιὸς ἡμῖν 
βασιλεύειν. 610 

οὐ γὰρ πολλῷ; ........ 
καὶ πρῶτα μὲν οὐχὶ νεὼς ἡμᾶς 
οἰκοδομεῖν δεῖ λιϑένους αὐτοῖς, 
οὐδὲ ϑυρῶσαι χρυσαῖσι ϑύραις, 
ἀλλ᾽ ὑπὸ ϑάμνοις καὶ πρινιδίέοις 615 
οἰκήσουσιν. τοῖς δ᾽ αὖ σεμνοῖς 
τῶν ὀρνίϑων δένδρον ἐλάας 
ὁ νεὼς ἔσται" κοὐκ εἰς ΖΙελφοὺς 
οὐδ᾽ εἰς Auucov' ἐλϑόντες ἐκεῖ 
ϑύσομεν. ἀλλ᾽ ἐν ταῖσιν κομάροις 620 
καὶ τοῖς κοτένοις στάντες ἔχοντες 

κριϑάς. πυρούς. εὐξόμεϑ' αὐτοῖς 
ἀνατείνοντες τὼ χεῖρ᾽ ἀγαθῶν 
διδόναι τι μέρος" καὶ ταῦϑ' ἡμῖν 
παραχρῆμ᾽ ἔσται 625 — 
πυροὺς ὀλίγους προβαλοῦσιν. 
ὦ φίλτατ᾽ ἐμοὶ πολὺ πρεσβυτῶν ἐξ ἐχϑίστου με-- 

ταπίπτων. 
οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἐγώ ποϑ᾽ ἑκὼν τῆς σῆς γνώμης 

ἔτ᾽ ἀφείμην. 
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ἐπαυχήσας δὲ τοῖσι σοῖς λόγοις 
ἐπηπείλησα καὶ κατώμοσα, 680. 
ἣν σὺ παρ᾽ ἐμὲ ϑέμενος 
ὁμόφρονας λόγους δικαίους. 
ἀδόλους, ὁσίους, 

39 x M , 
ἐπὶ A 'eovg Loc, 

ἐμοὶ φρονῶν ξυνῳδά,. μὴ πολὺν χρόνον 635 
ϑεοὺς ἔτι. σκῆπτρα τἀμὰ τρίψειν. 
2 Εν M -« Ο ἢ , : MES ^ 

ἀλλ᾽ 0G« μὲν δεῖ ῥώμῃ πράττειν, ἐπὶ ταῦτα τετα-- 

ξόμεϑ᾽ ἡμεῖς" | 
ὅσα δὲ γνώμῃ δεῖ βουλεύειν. ἐπὶ col τάδε πάντ᾽ 

ἀνάκειται. 
ET B M ^ ,3 9. "ἢ , 21 

καὶ μὴν μὰ τὸν Zié οὐχὶ vvocateu y. ἔτι 
ὥρα στὶν ἡμῖν οὐδὲ μελλονικιᾶν, 640 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα δεῖ τι δρᾶν - πρῶτον δέ τοι 
εἰσέλϑετ᾽ εἰς νεοττιάν γε τὴν ἐμὴν 
καὶ τἀμὰ κάρφη καὶ τὰ παρόντα φρύγανα, 
καὶ τοὔνομ᾽ ἡμῖν φράσατον. IIEI. ἀλλὰ βῥάδιον. 
ἐμοὶ μὲν ὄνομα Πεισϑέταιρος. ΕΠ. τῳδεδί; 
Εὐελπίδης Κριῶϑεν. ΕΠ. ἀλλὰ χαίρετον 645 
ἄμφω. IIEI. δεχόμεσϑα. ΕΠ. δεῦρο τοίνυν εἴσ-- 

τον. 
ἴωμεν εἰσηγοῦ σὺ λαβὼν ἡμᾶς. ΕΠ. i9c. 
ἀτὰρ τὸ δεῖνα δεῦρ᾽ ἐπανάκρουσαι πάλιν. 
φέρ᾽ ἴδω, φράσον νῷν. πῶς ἐγώ τε χοὐτοσὶ 
ξυνεσόμεϑ'᾽ ὑμῖν πετομένοις οὐ πετομένω; — 650 
καλῶς. IIEI. ὅρα νυν ὡς ἐν Αἰσώπου λόγοις 
ἐστὶν λεγόμενον δή τι. τὴν ἀλώπεχ᾽, ὡς 
φλαύρως ἐκοινώνησεν ἀετῷ ποτέ. 
μηδὲν φοβηϑῇς ἔστι γάρ τι ῥίξιον, 
0 διατραγόντ᾽ ἔσεσϑον ἐπτερωμένω. 
οὕτω μὲν εἰσίωμεν. ἄγε δή. ᾿Ξανϑία 

e σι 



ΧΟΡ. 

HEI. 

ETE. 

EII. 

IIEI. 

IIEI. 
ETE. 
IIET. 

ETE. 

EII. 
XOP. 

MON mU me LI Ww x 

OPNIOZEZ. 33 

xci Μανόδωρε, λαμβάνετε τὰ στρώματα. 
οὗτος, σὲ καλῶ σὲ καλῶ. ΕΠ. τί καλεῖς; ΧΟΡ.τού-- 

τους μὲν ἄγων μετὰ σαυτοῦ 
SD Ire 5 1 392€ - , 2 , 
ἀριστισον εὐ" τὴν δ᾽ ηδυμελῆ &vugovov ἀηδόνα 

Μούσαις 
7, SCOPE u$ 95 s , e , 

καταλειφ᾽ ἡμῖν δεῦρ᾽ ἐχβιβασας. ἵνα παίσωμεν 

μετ᾽ ἐκείνης. 660 
ὦ τοῦτο μέντοι νὴ Zt αὐτοῖσιν πιϑοῦ: 
ἐχβίβασον ἐκ τοῦ βουτόμου τοὐρνίϑιον. 
ἐκβίβασον αὐτοῦ πρὸς ϑεῶν αὐτήν. ἵνα 
καὶ νὼ ϑεασώμεσϑα τὴν ἀηδόνα. 
ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ σφῷν, ταῦτα χρὴ δρᾶν. ἡ Πρόκνη 665 
ἔκβαινε, καὶ σαυτὴν ἐπιδείκνυ τοῖς ξένοις. 
ὦ Ζεῦ πολυτίμηϑ' ὡς καλὸν τοὐρνίϑιον. 
ὡς δ᾽ ἁπαλόν, ὡς δὲ λευκόν. ETE. ἀρά y 

οἶσϑ'᾽ ὅτι 
ἐγὼ διαμηρίζοιμ᾽ ἂν αὐτὴν ἡδέως; 
ὅσον δ᾽ ἔχει τὸν χρυσόν, ὥσπερ παρϑένος. 670 
ἐγὼ μὲν αὐτὴν x&v φιλῆσαί μοι 0oxà. 
ἀλλ᾽, ὦ κακόδαιμον, ῥύγχος ὀβελίσκοιν ἔχει. 
ἀλλ᾽ ὥσπερ φὸν νὴ AU ἀπολέψαντα χρὴ 
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τὸ λέμμα κάϑ᾽ οὕτω φιλεῖν. 
ἴωμεν. ΠΕΙ͂. ἡγοῦ δὴ σὺ νῶν τύχἀγαϑῇ. 675 
o φίλη. e ξουϑή, 
e φίλτατον ὀρνέων 
πάντων. ξύννομε τῶν ἐμῶν 
vuvov , ξύντροφ᾽ ἀηδοῖ, 
ἦλϑες ἦλϑες, ὥφϑης, 680 
ἡδὺν φϑόγγον ἐμοὶ φέρουσ᾽. 
ἀλλ᾽, ὦ καλλιβόαν κρέκουσ᾽ 
αὐλὸν φϑέγμασιν ἠρινοῖς, 
ἄρχου τῶν ἀναπαίστων. 

ARISTOPH. Il. ó 
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"Aye δὴ φύσιν S ἀμαυρόβιοι, φύλλων γενεᾷ, 
προσόμοιοι, 685 

ὀλιγοδρανέες, πλάσματα πηλοῦ, σκιοειδέα φῦλ᾽ — 
ἀμενηνά, 1 

ἀπτῆνες ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοί. ἀνέρες εἶκε-- 
λόνειροι. | 

προσέχετε τὸν νοῦν τοῖς ἀϑανάτοις ἡμῖν, τοῖς 
αἰὲν ἐοῦσι. : 

τοῖς αἰϑερίοις, τοῖσιν ἀγήρῳς. τοῖς ἄφϑιτα μη- - 
δομένοισιν. 1 

íi , , coz - 9 - EY - Ἢ 
ἵν᾿ ἀκούσαντες πάντα παρ᾽ ἡμῶν ὀρϑῶς περὶ τῶν 

μετεώρων, 690 - 
φύσιν οἰωνῶν γένεσίν ve 96v ποταμῶν τ᾿ Egé- 

βους τε Χάους τὲ | 
εἰδότες ὀρθῶς Προδίκῳ παρ᾽ ἐμοῦ κλάειν εἴπητε 

τὸ λοιπόν. | 
Χάος ἦν καὶ Νὺξ Ἔρεβός τε μέλαν πρῶτον καὶ 

Τάρταρος εὐρύς" 3 
γῆ δ᾽ οὐδ᾽ ἀὴρ οὐδ᾽ οὐρανὸς ἦν: Ἐρέβους δ᾽ ἐν 

ἀπείροσι κόλποις 1 
τίκτει πρώτιστον ὑπηνέμιον Νὺξ ἡ μελανόπτερος 

gv, 6999 

ἐξ οὗ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν Ἔρως ὁ 
ποϑεινός. 

στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν, εἰκὼς &vs- 
: μώκεσι δίναις. | 

οὗτος δὲ Χάει πτερόεντι μιγεὶς νυχίῳ κατὰ Τάρ- 
ταρον εὐρὺν 3 

ἐνεόττευσεν γένος ἡμέτερον, καὶ πρῶτον ἀνή- 
yayev ἐς φῶς. 3 

πρότερον δ᾽ οὐκ ἦν γένος ἀϑανάτων. πρὶν Ἔρως 
ξυνέμιξεν ἅπαντα" 100 



z^ 
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ξυμμιγνυμένων δ᾽ ἑτέρων ἑτέροις γένετ᾽ ovgavos 
ὠκεανός τὲ 

καὶ γῆ πάντων τε ϑεῶν μακάρων γένος ἄφϑιτον. 
ὧδε μέν ἐσμεν 

πολὺ πρεσβύτατοι πάντων μακάρων. ἡμεῖς δ᾽ ὡς 
ἐσμὲν Ἔρωτος 

πολλοῖς δῆλον: πετόμεσϑά τε γὰρ καὶ τοῖσιν 
ἐρῶσι σύνεσμεν- 

πολλοὺς δὲ καλοὺς ἀπομωμοκότας παῖδας πρὸς 
τέρμασιν ὥρας 708 

διὰ τὴν ἰσχὺν τὴν ἡμετέραν διεμήρισαν ἄνδρες 
ἐρασταί, 

ς x ^ , c M ,ὕ 3 ς Ἁ - 2 

ὁ μὲν ogrvy« δούς. 0 δὲ zoogvoíov , o δὲ χῆν΄. 
ὁ δὲ Περσικὸν ὄρνιν. 

πάντα δὲ ϑνητοῖς ἐστὶν ἀφ᾽ ἡμῶν τῶν ὀρνίϑων 
τὰ μέγιστα. 

πρῶτα μὲν ὥρας φαίνομεν ἡμεῖς ἠρος. χειμῶνος. 
ὀπώρας: 

σπείρειν μέν, ὅταν γέρανος κρώξουσ᾽ ἐς τὴν Λ4ι- 
βύην μεταχωρῇ, 710 

καὶ πηδάλιον τότε ναυκλήρῳ φράξει κρεμάσαντι 
καϑεύδειν, 

εἶτα δ᾽ Ὀρέστῃ χλαῖναν ὑφαίνειν. ἵνα μὴ ῥιγῶν 
ἀποδύῃ. 

ἰκτῖνος δ᾽ αὖ μετὰ ταῦτα φανεὶς ἑτέραν ὥραν 

ἀποφαίνει, 
ἡνίκα πεκχτεῖν ὥρα προβάτων zóxov ἠρινόν: εἶτα 

χελιδών. 
ὅτε χρὴ χλαῖναν πωλεῖν ἤδη καὶ ληδάριόν τι πρία-- 

σϑαι. 715 

ἐσμὲν δ᾽ ὑμῖν Auyuov , 4:Agot , 4006v1, Φοῖβος 
AnóAAov. 

3* 
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ἐλθόντες γὰρ πρῶτον ἐπ᾿ ὄρνεις, οὕτω πρὸς 
ἅπαντα τρέπεσϑε, 

πρός τ᾽ ἐμπορίαν καὶ πρὸς βιότου κτῆσιν καὶ 
πρὸς γάμον ἀνδρός" 

ὄρνιν τε νομίζετε πάνϑ'᾽ ὅσαπερ περὶ μαντείας 
διακρίνει" 

φήμη γ᾽ ὑμῖν ὄρνις ἐστί, πταρμόν τ᾽ ὄρνιϑα κα- 
λεῖτε, 720 

, M M 3, , 2:727 

ξυμβολον 0Qviv , φωῶνὴν ooviv, ϑεράποντ᾽ ὄρνιν, 
ὄνον ὄρνιν. 

CRM) 3 - ς ον ΤΕΣ τὸ 2 a ἊΣ 3 r 
&Q οὐ φανερῶς ἡμεῖς vuiv ἐσμὲν μαντεῖος z04— 

λων; 

ἣν οὖν ἡμᾶς νομίσητε ϑεούς. 720 
ἕξετε χφῆσϑαι μάντεσι Μούσαις, 
αὔραις, ὥραις. χειμῶνι. ϑέρει, 

μετρίῳ πνίγει - κοὐκ ἀποδράντες 
καϑεδούμεϑ᾽ ἄνω σεμνυνόμενοι 
παρὰ ταῖς νεφέλαις ὥσπερ χὠ Ζεύς" 
ἀλλὰ παρόντες δώσομεν ὑμῖν 
αὐτοῖς. παισίν, παίδων παισίν, 730 
πλουϑυγιξείαν, 
εὐδαιμονίαν, βίον. εἰρήνην, 
νεότητα γέλωτα, χορούς, ϑαλίας, 

, 

γάλα T ὀρνίϑων. 
ὥστε παρέσται κοπιᾶν ὑμῖν 
ς x) ^ 2 - Ξ 

υπὸ τῶν ἀγαϑῶν" 135 

οὕτω πλουτήσετε πᾶντες. 
"Μοῦσα λοχμαία, 

M A Ἁ a M M , 

TLO TLO TLO TLO TLO TLO TLOTLE, 
, 2.76549, FX 

ποικίλη. με ἧς £yO 
νάπαισί τε καὶ κορυφαῖς ἐν ὀρείαις, 740 

131—168. — 169—800. 



OPNIOE5?. 34 

τιὸ τιὸ TLO TLOTUyE, 
ἱξόμενος μελίας ἐπὶ φυλλοκόμου, 
τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ, 
δι᾿ ἐμῆς γένυος ξουϑῆς μελέων 
Πανὶ νόμους ἱεροὺς ἀναφαίνω 
σεμνά τε μητρὶ χορεύματ᾽ ὀρείᾳ, 
τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ, 
ἔνϑεν ὥσπερ ἡ μέλιττα 
Φρύνιχος ἀμβροσίων μελέων ἀπεβόσκετο καρπόν. 

ἀεὶ φέ- 4&9 

exi 

τῷ 2 , 

ρῶν γλυκεῖαν g«v. 
τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ. 

, 2-2 ὕ ς b 5 , , V 

εἰ μετ΄ ὀρνίϑων τις ὑμῶν. ὦ ϑεαταί, BovAetat 
διαπλέκειν ξῶν ἡδέως τὸ λοιπόν. ὡς ἡμᾶς ἴτω. 
e , 2 7 ^w? , 1 , , 
060€ γὰρ ἐστιν ἐνθαδ αἰσχρὰ τῷ νόμῳ κρατου- 

Mueve, 455 
b , 92 9. M AT ADM καρ us Pd , 

ταῦτα πάντ᾽ ἐστὶν παρ᾽ ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν xa la. 
εἰ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἐστὶν αἰσχρὸν τὸν πατέρα τύπτειν 

νόμῳ, 
"uir uy P ' Τα MS 2 2 - l 

τοῦτ ÉX&L καλὸν παρ΄ ἡμῖν ἐστιν. ἣν τις τῷ πατθρ 

προσδραμὼν εἴπῃ πατάξας, αἶρε πλῆκτρον, 6t 
μαχεῖ. 

εἰ δὲ τυγχάνει τις ὑμῶν δραπέτης ἐστιγμένος, 160 
» Cd - , 

ἀτταγᾶς οὗτος παρ᾽ ἡμῖν ποικίλος κεκλήσεται. 
εἰ δὲ τυγχάνει τις ὧν Φρὺξ μηδὲν ἧττον Σπιν- 

«gov, 
φουγίλος ὄρνις ἐνθ ἀδ᾽ ἔσται. τοῦ Φιλήμονος γέ:- 

vovg. 
εἰ δὲ δοῦλός ἐστι καὶ Κὰρ ὥσπερ Ἐξηκεστίδης, 
φυσάτω πάππους παρ᾽ ἡμῖν. καὶ φανοῦνται qoc - 

τορὲς. 768 

εἰ δ᾽ ὁ Πεισίου προδοῦναι τοῖς ἀτίμοις τὰς πύλας 
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, , , - A] ’ 

βούλεται. πέρδιξ γενέσϑω,. τοῦ πατρος νεοττίον " 
ς 3. δ ^" 3 $^ , , , 

ὡς παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν αἰσχρόν ἐστιν ἐκπερδικίσαι. 
τοιάνδε κύκνοι, 

M 1 ' 1 1 * , 
τιο TLO TLO TLO TLO TLO TLOTLyE, 770 
συμμιγῆ βοὴν ὁμοῦ 
πτεροῖσι κρέκοντες ἴαχχον ᾿Ζπόλλω, 
τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ, 
2 , , ? er , 

οχϑῷ ἐφεξόμενοι παρ΄ Εβρον ποταμόν, 
τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ. 715 
διὰ δ᾽ αἰϑέριον νέφος $495 Boc 
πτῆξε δὲ ποικίλα φῦλά τε ϑηρῶν, 
κύματά τ᾽ ἔσβεσε νήνεμος αἴϑρη, 
τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ᾽ 
πᾶς δ᾽ ἐπεκτύπησ᾽ Ὄλυμπος" 780 
εἷλε δὲ ϑάμβος ἄνακτας: Ὀλυμπιάδες δὲ μέλος 

Χάριτες Μοῦς-- 
σαί τ᾽ ἐπωλόλυξαν. 
τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ. 
οὐδέν ἐστ᾽ ἄμεινον οὐδ᾽ ἥδιον ἡ ἢ φῦσαι πτερά. 785 
αὐτίχ᾽ ὑμῶν τῶν ϑεατῶν εἴ τις ἣν ὑπόπτερος, 

εἶτα πεινῶν τοῖς χοροῖσι τῶν τραγῳδῶν ἤχϑετο, 
ἐχπτόμενος ἂν οὗτος ἠρίστησεν ἐλθὼν οἴκαδε, 
κατ᾽ ἂν ἐμπλησϑεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς αὖϑις αὖ κατέπτατο. 

ἴ τε ̓ “Πατροκλείδης τις ὑμῶν τυγχάνει χεζητιῶν, 
οὐκ ἂν ἐξίδισεν ἑ ἐς ϑοίμάτιον, ἀλλ᾽ ἀνέπτατο, 791 
κἀποπαρδὼν κἀναπνεύσας αὖϑις αὖ XOTETITOTO 
εἴ τε μοιχεύων τις ὑμῶν ἐστιν ὅστις τυγχάνει, 
xc" ὁρᾷ τὸν ἄνδρα τῆς γυναικὸς ἐν βουλευτικῷ, 
οὗτος ἂν πάλιν παρ᾽ ὑμῶν πτερυγίσας ἀνέπτατο, 

εἶτα βινήσας ἐκεῖϑεν αὖϑις αὖ καϑέζξετο. 796 
ἀρ᾽ ὑπόπτερον γενέσϑαι παντός ἐστιν ἄξιον; 
ὡς Ζιιτρέφης γε πυτιναῖα μόνον ἔχων πτερὰ 

EN ων. S tss 
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ETE. 

ETE. 

IIEI. 

ETE. 

IIEI. 

IIEI. 

ETE. 

ETE. 
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ἡἠρέϑη φύλαρχος, εἶθ᾽ ἵππαρχος, εἶτ᾽ ἐξ οὐδενὸς 
μεγάλα πράττει. κἀστὶ νυνὶ ξουϑὸς ἵππαλε- 

χτρυών. 800 
ταυτὶ τοιαυτί: μὰ 40 ἐγὼ μὲν πρᾶγμά πω 
γελοιότερον οὐκ εἶδον οὐδεπώποτε. 
ek" - - 3. ἡ - » 2 , 
ἐπὶ τῷ γελᾷς; IIEI. ἐπὶ τοῖσι σοῖς ὠκυπτέροις. 

T 3 τ ; 2.» 2 , 
oíG9 ᾧ ucALOT ἔοικας ἑπτερῶώμενος; 

εἰς εὐτέλειαν χηνὶ συγγεγραμμένῳ. 805 
i] X , £ ? , 

συ δὲ κοψίχῳ ye σκάφιον ἀποτετιλμένῳ. 
ταυτὶ μὲν ῃκάσμεσϑα κατὰ τὸν Αἰσχυλον" 

«1.9 2 c ) v» 2 ^ ^- c E -e 

ταδ oUXy vz ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὐτῶν πτεροῖς. 
p 1 " M - - » - , 
ἄγε 01] τέχρη δρᾶν; IIEI. πρῶτον ὄνομα τῇ πόλει 
ϑέσϑαι τι μέγα καὶ κλεινόν, εἶτα τοῖς ϑεοῖς 810 
ϑῦσαι μετὰ τοῦτο. ΕΥ̓Ε. ταῦτα κἀμοὶ συνδοκεῖ. 

9. ἃ , 9-Pe δ. Ὁ A 3 » - , 

φέρ᾽ ἴδω. τί δ΄ «uiv τοὔνομ᾽ ἔσται τῇ πόλει; 
βούλεσϑε τὸ μέγα τοῦτο τοὐκ “ακεδαίμονος, 
Σπάρτην ὄνομα καλῶμεν αὐτήν; ΕΥ̓Ε. Ἡράκλεις" 

, M E , Ἁ - , - Σπάρτην γὰρ ἂν ϑείμην ἐγὼ vius πόλει; 815 
οὐδ᾽ ἂν χαμεύνῃ πάνυ γε κειρίαν ἔχων. 
τί δῆτ᾽ ὄνομ᾽ αὐτῇ 91400us09 ; ETE. ἐντευϑενὶ 
ἐκ τῶν νεφελῶν καὶ τῶν μετεώρων χωρίων 
χαῦνόν τι πάνυ. IIEI. βούλει Νεφελοκοκκυγίαν ; 
ἰοὺ iov: 

M ^ , - κ 5 T€ » 

καλον γὰρ ἀτεχνῶς καὶ u£y evosg vovvouc. 820 
kJ , ἀρ᾽ ἐστὶν αὑτηγὶ ΝΝεφελοκοκκυγία, 
ἵνα καὶ τὰ Θεαγένους τὰ πολλὰ χρήματα 
τά τ᾿ Αἰσχίνου γ᾽ ἅπαντα; IIEI. καὶ AgGvov 

μὲν ovv 
τὸ Φλέγρας πεδίον, ἵν᾽ οἵ ϑεοὶ τοὺς Γηγενεῖς 
ἀλαξονευόμενοι καϑυπερηκόντισαν. 825 
λιπαρὸν τὸ χρῆμα τῆς πόλεως. τίς δαὶ ϑεὸς 
πολιοῦχος ἔσται; τῷ ξανοῦμεν τὸν πέπλον ; 
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ETE. 

IIEI. 

IIEI. 

IEP. 
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τί δ᾽ οὐκ ᾿4ϑηναίαν ἐῶμεν πολιάδα; 
καὶ πῶς ἂν ἔτι γένοιτ᾽ ἂν εὔτακτος πόλις, 
ὅπου ϑεός, γυνὴ γεγονυῖα. πανοπλίαν 
ἕστηκ᾽ ἔχουσα. Κλεισϑένης δὲ κερκίδα; 
τίς δαὶ καϑέξει τῆς πόλεως τὸ Πελαργικόν; 
ὄρνις ἀφ᾽ ἡμῶν τοῦ γένους τοῦ Περσικοῦ, 
ὅσπερ λέγεται δεινότατος εἶναι πανταχοῦ 
"4gscg νεοττός. ETE. ὦ νεοττὲ δέσποτα: 885 
ὡς δ᾽ ὁ ϑεὸς ἐπιτήδειος οἰκεῖν ἐπὶ πετρῶν. 
ἄγενυν. σὺ μὲν βάδιξε πρὸς τὸν ἀέρα, 
καὶ τοῖσι τειχίζξουσι παραδιακόνει., 
χάλικας παραφόρει. πηλὸν ἀποδὺς ὄργασον, 
λεκάνην ἀνένεγκε, κατάπεσ᾽ ἀπὸ τῆς κλίμακος, 840 
φύλακας κατάστησαι.. τὸ πῦρ ἐγκρυπτ᾽ ἀεί, 
κωδωνοφορῶν περίτρεχε, καὶ κάϑευδ᾽ ἐκεῖ" 
κήρυκα δὲ πέμψον τὸν μὲν εἰς ϑεοὺς ἄνω. 
ἕτερον δ᾽ ἄνωϑεν αὖ παρ᾽ ἀνθρώπους κάτω, 
κἀκεῖθεν αὖϑις παρ᾽ ἐμέ. ETE. σύ δέ γ᾽ αὐτοῦ 

μένων 845 
οἴμωξε παρ᾽ £u. IIEI. ἴϑ᾽. ὠγάϑ', οἱ πέμπω 

σ᾽ ἐγώ. 
3 A Α P bd ^ 27008 , , 

οὐδὲν γὰρ ἄνευ σοῦ τῶνδ᾽ ἃ λέγω πεπράξεται. 
ἐγὼ δ᾽ ἵνα ϑύσω τοῖσι καινοῖσιν ϑεοῖς. 
τὸν ἱερέα πέμψοντα τὴν πομπὴν καλῶ. 
παῖ παῖ. τὸ κανοῦν αἴρεσϑε καὶ τὴν χέρνιβα. 850 
e - , 

ομορροϑώ., συνϑέελω. 

συμπαραινέσας ἔχω προσ-- 
όδια μεγάλα 
σεμνὰ προσιέναι θεοῖσιν" 
e x , , er - μα δὲ προσέτι χάριτος ἕνεκα 85 
προβατιόν τι ϑύειν. 

851—858. — 895—902. 

Q' 

as ἕω“ ν᾽ 
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ἴτω ἴτω, ἴτω δὲ Πυϑιὰς Bo«- 
συναδέτω δὲ Χαῖρις ὁδάν. 
παῦσαι σὺ φυσῶν. Ἡράκλεις. τουτὶ τέ rv; 
τουτὶ μὰ Zi ἐγὼ πολλὰ δὴ καὶ δείν᾽ ἰδών, 860 
οὔπω κόρακ᾽ εἶδον ἐμπεφορβιωμένον. 
ἱερεῦ. σὸν ἔργον, 906 τοῖς καινοῖς ϑεοῖς. 
δοάσω τάδ᾽. ἀλλὰ ποῦ ᾽στιν ὁ τὸ κανοῦν ἔχων; 
εὔχεσϑε τῇ Ἑστίᾳ τῇ ὀρνιϑείᾳν, καὶ τῷ ἰκτένῳ 865 
τῷ Ἑστιούχῳ, καὶ ὄρνισιν Ὀλυμπίοις καὶ Ὀλυμ-- 
πίῃσι πᾶσι καὶ πάσῃσιν, 

e) Σουνιέφακε, χαῖρ᾽ ἄναξ Πελαργικξ. 
καὶ κύκνῳ Πυϑίῳ καὶ Ζηλίῳ, καὶ “ητοῖ Ὀρτυ-- 810 
γομήτρᾳ. καὶ ᾿4ρτέμιδι᾿ ἀκαλανϑέδι, 
οὐκέτι Κολαινίς. ἀλλ᾽ ᾿Δκαλανϑὶς “Ἄρτεμις. 
καὶ φρυγέλῳ Σαβαξίῳ. καὶ στρουϑῷ μεγάλῃ 815 
μητρὶ ϑεῶν καὶ ἀνθρώπων. 
δέσποινα Κυβέλη. στρουϑέ, μῆτερ Κλεοκρίτου. 
διδόναι ΝΝεφελοκοχκυγιεῦσιν ὑγίειαν καὶ σωτη- 
ρέαν. αὐτοῖσι καὶ Χίοισι. 
Χίοισιν ἤσϑην πανταχοῦ προσκειμένοις. 880 
καὶ ἥρωσι [καὶ] ὄρνισι καὶ ἡρώων παισί. πορφυ-- 
ρέωνι. καὶ πελεκᾶντι. καὶ πελεχκίνῳ. καὶ φλέξι-- 
δι, καὶ τέτρακι, καὶ ταῶνι, καὶ ἐλεᾷ, καὶ βασκᾷ, 885 
καὶ ἐλασᾷ, καὶ ἐρῳδιῷ, καὶ καταράκτῃ, καὶ με-- 
λαγκορύφῳ , καὶ αἰγυιϑάλλῳ, 
παῦ᾽ ἐς κόρακας" παῦσαι καλῶν. ἰοὺ ἰού. 
ἐπὶ ποῖον. ὦ κακόδαιμον, ἱερεῖον καλεῖς 890 

Sirddidus καὶ γῦπας; οὐχ ὁρᾷς ὅτι 

ἰκτῖνος εἷς ἂν τοῦτό γ᾽ οἴχοιϑ᾽ ἁρπάσας; 
ἄπελϑ'᾽ ἀφ’ ἡμῶν καὶ σὺ καὶ τὰ στέμματα : 
ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τουτογὶ ϑύσω μόνος. 

εἶτ᾽ αὖϑις αὖ τἄρα σοι 895 
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IIEI. 
IIOI. 

IIEI. 
IIOI. 

IIEI. 
ΠΟΙ. 

ΠΕΙ͂. 

ΠΟΙ. 

ΠΕΙ. 
ΠΟΙ. 

IIEI. 

ΠΟΙ. 

ΟΡΝΙΘΕΣ. 

δεῖ με δεύτερον μέλος χέρ-- 
νιβι ϑεοσεβὲς 
ὅσιον ἐπιβοᾶν, καλεῖν δὲ 
μάκαρας, ἕνα τινὰ μόνον, εἴπερ 
ἱκανὸν ξξετ᾽ ὄψον. 
τὰ γὰρ παρόντα ϑύματ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν 
γένειόν ἐστι καὶ κέρατα. 
ϑύοντες εὐξώμεσϑα τοῖς πτερίνοις ϑεοῖς. 
Νεφελοκοχκυγίαν τὰν εὐδαίμονα 
κλῇσον. ὦ Μοῦσα, 
τεαῖς ἐν ὕμνων ἀοιδαῖς. 
τουτὶ τὸ πρᾶγμα ποδαπόν; εἰπέ μοι, τίς εἶ; 
ἐγὼ μελιγλώσσων ἐπέων (elg ἀοιδάν, 
Μουσάων ϑεράπων ὀτρηρός, 
κατὰ τὸν Ὅμηρον. 
ἔπειτα δῆτα δοῦλος ὧν κόμην ἔχεις; 
οὔκ, ἀλλὰ πάντες ἐσμὲν οἱ διδάσκαλοι 
Μουσάων ϑεράποντες ὀτρηροί, 
κατὰ τὸν Ὅμηρον. 
οὐκ ἑτὸς ὀτρηρὸν καὶ τὸ λῃδάριον ἐ ἔχεις. 
ἀτάρ. ὦ ποιητά, κατὰ τί δεῦρ᾽ ἀνεφϑάρης; 
μέλη πεποίηκ᾽ ἐς τὰς Νεφελοκοκκυγίας 

τὰς ὑμετέρας κύκλιά τε πολλὰ καὶ καλά, 
καὶ παρϑένεια, καὶ κατὰ τὰ Σιμωνίδου. 
ταυτὶ σὺ πότ᾽ ἐποίησας ἀπὸ πόσου χρόνου; 
πάλαι πάλαι δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ κλήξω πόλιν. 
οὐκ ἄρτι ϑύω τὴν δεκάτην ταύτης éyo, 
καὶ τοὔνομ᾽ ὥσπερ παιδίῳ νῦν δὴ 9&uqv; 
ἀλλά τις ὠκεῖα Μουσάων φάτις 
οἷάπερ ἵππων ἀμαρυγά. 
σὺ δὲ πάτερ κτίστορ Aivvoag, 
ξαϑέων ἱερῶν ὁμώνυμε, 

900 

905 

910 

915 

920 
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δὸς ἐμὶν 0 τι περ 
ἢ τεῷ κεφαλᾷ ϑέλεις 

πρόφρων δόμεν ἐμὶν᾽ τεΐν. 980 

IIEI. τουτὶ παρέξει τὸ κακὸν ἡμῖν πράγματα, 

εἰ μή τι τούτῳ δόντες ἀποφευξούμεϑα. 

οὗτος. σὺ μέντοι σπολάδα καὶ χιτῶν᾽ ἔχεις, 

ἀπόδυϑι καὶ δὸς τῷ ποιητῇ τῷ σοφῷ. 

ἔχε τὴν σπολάδα᾽ πάντως δέ μοι ῥιγῶν δοκεῖς. 935 

ΠΟΙ. τόδε μὲν οὐκ ἀέκουσα φίλα 

Μοῦσα [τόδε] δῶρον δέχεται" 

τὺ δὲ τεᾷ φρενὶ μάϑε 
Πινδάρειον ἔπος" 

 IIEI. ἄνϑρωπος ἡμῶν οὐκ ἀπαλλαχϑήσεται. 940 

ΠΟΙ͂. νομάδεσσι γὰρ ἐν Σκύϑαις 
ἀλᾶται Στράτων, 

ὃς ὑφαντοδόνητον ἔσϑος οὐ πέπαται" 

ἀκλεὴς. δ᾽ ἔβα σπολὰς ἄνευ χιτῶνος. 

ξύνες 0 τοι λέγω. 945 

IIEI. ξυνίημ᾽ ὅτι βούλει τὸν χιτωνίσκον λαβεῖν. 

ἀπόδυϑι" δεῖ γὰρ τὸν ποιητὴν ὠφελεῖν. 

ἄπελϑε τουτονὶ λαβών. ΠΟΙ. ἀπέρχομαι, 

κἀς τὴν πόλιν y ἐλθὼν ποιήσω δὴ ταδί" 

κλῇσον, ὦ χρυσόϑφονε, τὰν 950 

τρομεράν, κρυεράν" 
νιφόβολα πεδία πολύσποράτ ᾿ἤλυϑον. 

ἀλαλαί. 

IIEI. νὴ τὸν At , ἀλλ᾽ ἤδη πέφευγας ταυταγὶ 

τὰ κρυερὰ τονδὶ τὸν χιτωνίσκον λαβῶν. 965 

τουτὶ μὰ 4 ἐγὼ τὸ κακὸν οὐδέποτ᾽ ἤλπισα, 

οὕτω ταχέως τοῦτον πεπύσϑαι τὴν πόλιν. 

αὖϑις σὺ περιχώρει λαβὼν τὴν χέρνιβα. 

εὐφημία oro. XPH. μὴ κατάρξῃ τοῦ τράγου. 



IIEI. 
AXPH. 

IIEI. 

XPH. 

ΠΕΙ. 

ΠΕΙ. 

IIEI. 

IIEI. 

XPH. 
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σὺ δ᾽ εἶ τίς; XPH. ὅστις: χρησμολόγος. IIEI. ori 
μωξέ νυν. 960 - 

: ὦ δαιμόνιε. τὰ ϑεῖα μὴ φαύλως φέρε" 
ὡς ἔστι Βάκιδος χρησμὸς ἄντικρυς λέγων 
&g τὰς Νιεφελοκοκκυγίας. ΠΕΙ. κἄπειτα πῶς 
ταῦτ᾽ οὐκ ἐχρησμολόγεις σὺ πρὶν ἐμὲ τὴν πόλν 
τήνδ᾽ οἰκίσαι; Z XPH. τὸ ϑεῖον ἐνεπόδιξέ με. 966 
ἀλλ᾽ οὐδὲν οἷόν ἐστ᾽ ἀκοῦσαι τῶν ἐπῶν. : 
AAA ὅταν οἰκήσωσι λύκοι πολιαί τε κορῶναι 
ἐν ταὐτῷ τὸ μεταξὺ προ 05 καὶ Σικυῶνος, 
τί οὖν προσήκει δῆτ᾽ ἐμοὶ Kogwiav ; 
qvi&o9 ὁ Βάκις τοῦτο πρὸς τὸν ἀέρα. 970 
πρῶτον Πανδώρᾳ ϑῦσαι λευκότριχα κριόν" 
ὃς δέ κ᾽ ἐμῶν ἐπέων ἔλϑῃ πρώτιστα προφήτης, 
τῷ δόμεν ἱ ἱμάτιον καϑαρὸν καὶ καινὰ πέδιλα, 
ἔνεστι καὶ τὰ πέδιλα; ΧΡΗ. λαβὲ τὸ βυβλίον. 
καὶ φιάλην δοῦναι. καὶ σπλάγχνων χεῖρ᾽ ἐπι-- 

πλῆσαι. 975 
καὶ σπλάγχνα διδόν᾽ ἔνεστι; XPH. λαβὲ τὸ βυ- 

βλίον. 
κἂν μέν, ϑέσπιε κοῦρε, ποιῇς ταῦϑ'᾽ ὡς ἐπιτέλλω, 
αἰξτὸς ἐν νεφέλῃσι γενήσεαι:" αἰ δέ κε μὴ δῶς, 
οὐκ ἔσει οὐ τρυγὼν οὐδ᾽ αἰετός. οὐ δρυκολάπτης. 
καὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῦϑα; XPH. λαβὲ τὸ βυβλίον. 
οὐδὲν à ἄρ᾽ ὅμοιός ἐσϑ᾽ 0 χρησμὸς τουτῳί, 981 
ὃν ἐγὼ παρὰ τἀπόλλωνος ἐξεγραψάμην᾽ 
Αὐτὰρ ἐπὴν ἄκλητος i ἰὼν ἄνϑρωπος ἀλαζὼν 
λυπῇ ϑύοντας καὶ σπλαγχνεύειν ἐπιϑυμῇ. 
δὴ τότε χρὴ τύπτειν αὐτὸν πλευρῶν τὸ μεταξύ. 986 
οὐδὲν λέγειν οἶμαί σε. ΠΕΙ͂. λαβὲ τὸ βυβλίον. 
καὶ φείδου μηδὲν μηδ᾽ αἰετοῦ ἐν νεφέλῃσι. 
μήτ᾽ ἣν Aáuzov ἡ ῃ μήτ᾽ ἣν ὃ μέγας Ζ]ιοπείϑης. 
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XPH. καὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῦϑα; ΠΕΙ͂. λαβὲ τὸ βυβλίον. 
—— οὐκ εἶ ϑύραζξ᾽ ἐς κόρακας; XPH. οἶμου δείλαιος. 

οὔκουν ἑτέρωσε χφησμολογήσεις ἐ ἐκτρέχων; ; 5589] 
. ἥκω παρ᾽ ὑμᾶς ΠΕΙ͂. ἕτερον αὖ τουτὶ κακόν. 
ví Ó" ev σὺ δράσων; τίς ἰδέα βουλήματος; 
τίς ἡ ̓πίνοια, τίς ὃ κόϑορνος, τῆς ὁδοῦ; 
γεωμετρῆσαι ̓ βούλ ouo τὸν ἀέρα 995 
ὑμῖν, διελεῖν τε κατὰ γύας. ΠΕΙ͂. πρὸς τῶν ϑεῶν. 
σὺ δ᾽ εἶ τίς ἀνδρῶν; ΜΕΤ. ὅστις εἴμ ἐγώ; Μέτων. 
ὃν οἶδεν Ελλὰς χὠ Κολωνός. ΠΕΙ͂. εἰπέ οι, 
ταυτὶ δέ σοι τί “ἔστι; ΜΕΤ. κανόνες ἀέρος. 
αὐτίκα γὰρ ἀήρ ἐστι τὴν ἰδέαν ὅλος 1000 

23 κατὰ πνιγέα μάλιστα. προσϑ εὶς οὖν ἐγὼ 
τὸν κανόν᾽ ἄνωϑεν τουτονὶ τὸν καμπύλον, 

ἣν ἐνϑεὶς διαβήτην — μανϑάνεις; ; ΠΕΙῚ. οὐ μανϑάνω. 
ΜΕΤ. ὀρϑῷ μετρήσω κανόνι προστιϑείς, 1 ἵνα 

ὁ κύκλος γένηταί σοὶ τετράγωνος, κἀν μέσῳ 1005 
τὰ ἀγορά, φέρουσαι δ᾽ (LV εἰς αὐτὴν ὁδοὶ 

ὀρϑαὶ πρὸς αὐτὸ τὸ μέσον, ὥσπερ δ᾽ ἀστέρος, 
αὐτοῦ κυκλοτεροῦς ὄ ὄντος, ὀρϑαὶ πανταχῆ 
ἀκτῖνες ἀπολάμπωσιν. IIEI. ἄνϑρωπος Θαλῆς. 
Μέτων, MET. τί ἔστιν; ΠΕΙ. οἷσϑ' ὁτιὴ φιλῶ 

σ᾽ ἐγώ; 1010 
κἀμοὶ πυϑόμενος ὑ υπαποκίνει τῆς ὁδοῦ. 

. τί δ᾽ ἐστὶ δεινόν; IIEI. ὥσπερ ἐν ΔΠακεδαίμονι 
ξενηλατοῦνται καὶ κεκίνηνταί τινὲς 
πληγαὶ συχναὶ κατ᾽ ἄστυ. MET. μῶν στασιάξετε; 
μὰ τὸν At" οὐ δῆτ᾽. ΜΕΤ. ἀλλὰ πῶς; ΠΕΙ͂. ὁμο-- 

: ϑυμαδὸν 1015 
E σποδεῖν & ἅπαντας τοὺς ἀλαξόνας δοκεῖ. 
ΜΕΤ. ὑπάγοιμί τἄρ᾽ ἄν. IIEI. νὴ Ζί , ὡς οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ 
E φϑαίης ἄν: ἐπέκεινται γὰρ ἐγγὺς αὑταιί. 
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MET. οἴμοι κακοδαίμων. ΠΕΙῚ. ovx ἔλεγον ἐγὼ πάλαι: 

οὐκ ἀναμετρήσεις σαυτὸν ἀπιὼν ἀλλαχῆ; 1020 1 

EHI. ποῦ πρόξενοι; IIEI. τίς ὁ Σαρδανάπαλλος οὑτοσί; 

ἘΠῚ. ἐπίσκοπος ἥκω δεῦρο τῷ κυάμῳ λαχὼν 
" 

ἐς τὰς Νεφελοκοκκυγίας. IIEI. ἐπίσκοπος; 

ἔπεμψε δὲ τίς σε δεῦρο: EIII. φαῦλον βυβλίον. — 

Τελέου τι. IIEI. βούλει δῆτα τὸν μισϑὸν λαβὼν 

μὴ πράγματ᾽ ἔχειν, ἀλλ᾽ ἀπιέναι; ἘΠῚ. νὴ τοὺς 
ϑεοῦς. 1026 - 

ἐκκλησιάσαι δ᾽ οὖν ἐδεόμην οἴκου μένων. 

ἔστιν γὰρ ἃ δι᾽ ἐμοῦ πέπρακται Φαρνάκῃ. ; 

HEIL mi λαβών. ἔστιν δ᾽ ὁ μισϑὸς οὑτοσί. 1 
M1 , 

EHI. τουτὶ τί ἦν; ΠΕΙ. ἐκκλησία περὶ Φαρνάκου. 1030. 
de 

ἘΠῚ. μαρτύρομαι τυπτόμενος ὧν ἐπίσκοπος. $ 

ΠΕΙ. οὐκ ἀποσοβήσεις ; οὐκ ἀποίσεις τὼ xo; 

οὐ δεινά; καὶ πέμπουσιν ἤδη ᾿πισκόπους E 

ἐς τὴν πόλιν, πρὶν καὶ τεϑύσϑαι τοῖς ϑεοῖς. 1 

ΨΗΦ. Ἐὰν δ᾽ ὁ Νεφελοκοκκυγιεὺς τὸν ᾿4ϑηναῖον 1085. 

ἀδικῇ 
ΠΕΙ͂. τουτὶ τί ἔστιν αὖ κακὸν τὸ βυβλίον ; 

ΨΗΦ. ψηφισματοπώλης εἰμέ, καὶ νόμους νέους | 

ἥκω παρ᾽ ὑμᾶς δεῦρο πωλήσων. ΠΕΙ͂. τὸ τί; 1089. 

ΨΗΦ. Χρῆσϑαι Νεφελοκοκκυγιᾶς τοῖσδε τοῖς μέτροισι 

καὶ σταϑμοῖσι καὶ ψηφίσμασι. καϑάπερ Ὅλο- 

φύξιοι. 
1 

HEI. σὺ δέ y οἵσίπερ ὡτοτύξιοι χρήσει τάχα. ᾿ 

ΨΗΦ. οὗτος, τί πάσχεις; ΠΕΙ͂. οὐκ ἀποίσεις τοὺς νότ΄ 

μους: 5 

πικροὺς ἐγώ Go, τήμερον δείξω νόμους. 1046. 

EHI. καλοῦμαι Πεισϑέταιρον ὕβρεως ἐς τὸν uovvv-. 

χιῶνα μῆνα. 
ἡ 

HEI. ἄληϑες, οὗτος; ἔτι γὰρ ἐνταῦϑ'᾽ 169a 6v; 

LAE Se 5o 

iue ES x: iT 
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ΨΗΦ. Ἐὰν δέ τις ἐξελαύνῃ vovg ἄρχοντας. καὶ uw 1060 

ΠΕΙ͂. 
EIII. 
IIEI. 
ἘΠῚ. 
IIEI. 

XO P. 

δέχηται κατὰ τὴν στήλην, 
οἴμοι κακοδαίμων, καὶ σὺ γὰρ ἐνταῦϑ᾽ 109^ ἔτι; 
ἀπολῶ σε. καὶ γράφω δε μυρίας δραχμᾶς. 
ἐγὼ δὲ σοῦ γε τὼ κάδω διασκεδῶ. 
μέμνησ᾽ ὅτε τῆς στήλης κατετίλας ἑσπέρας: : 

αἰβοῖ" λαβέτω Tug αὐτόν. οὗτος. OU μενεῖς; 1055 
ἀπίωμεν ἡμεῖς ὡς τάχιστ᾽ ἐντευϑενὶ 

ϑύσοντες εἴσω τοῖς ϑεοῖσι τὸν τράγον. 
ἤδη μοι τῷ παντόπτᾳ 
καὶ παντάρχᾳ ϑνητοὶ πάντες 
ϑυσουσ᾽ εὐκταίαις εὐχαῖς. 1060 
πᾶσαν μὲν γὰρ γᾶν ὀπτεύω, 
coto δ᾽ εὐϑαλεῖς καρπούς, 
κτείνων παμφύλων γένναν 
ϑηρῶν. ἃ πάντ᾽ ἐν γαίᾳ 
ἐκ κάλυκος αὐξανόμενα γένυσιν zoAvgayoig, 1065 
δένδρεσί τ᾽ ἐρημένα καρπὸν ἀποβόσκεται:" 
κτείνω δ᾽ οἵ κήπους εὐώδεις 
φϑείρουσιν λύμαις ἐχϑίσταις" 
ἑρπετά τε καὶ δάκετα πάνϑ'᾽ ὅσαπερ 
ἔστιν ὑπ᾽ ἐμᾶς πτέρυγος ἐν φοναῖς ὄλλυται. 1070 
τῇδε μέντοι ϑήμέρᾳ μάλιστ᾽ ἐπαναγορεύεται 
ἣν ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν ΖΔΙιαγόραν τὸν Μήλιον, 

λαμβάνειν τάλαντον, 1 ἤν τε τῶν τυράννων τίς τινα 

τῶν τεϑνηκότων ἀποκτείνῃ, τάλαντον λαμβάνειν. 
βουλόμεσϑ᾽ οὖν νῦν ἀνειπεῖν ταῦτα χἠμεῖς ἐν-- 

ϑαδε- 1076 
ἣν ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν Φιλοχράτη τὸν Στρούϑιον, 

λήψεται τάλαντον᾽ ἣν δὲ ξῶντ᾽ ἀπαγάγῃ, τέτ- 
ταρα, 

1058—1087. — 1088— 1117. 
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ὅτι συνείρων τοὺς σπίνους πωλεῖ xo" ἑπτὰ vov- 
βολοῦ, 

εἶτα φυσῶν τὰς κίχλας δείκνυσι καὶ λυμαίνεται, 
τοῖς TE κοψίχοισιν εἰς τὰς ῥῖνας ἐγχεῖ τὰ πτερά, 1081 

τὰς περιστεράς 8᾽ ὁμοίως ξυλλαβὼν εἵρξας ἔχει, 
κἀπαναγκάζξει παλεύειν δεδεμένας ἐν δικτύῳ. 
ταῦτα βουλόμεσϑ᾽ ἀνειπεῖν: κεἴ τις ὄρνιϑας 

τρέφει 
εἰργμένους ὑμῶν ἐν αὐλῇ, φράξομεν μεϑυέναι. 1085 
ἣν δὲ μὴ πείϑησϑε,. συλληφϑέντες ὑπὸ τῶν 09- 

νέων 
αὖϑις ὑμεῖς αὖ παρ᾽ ἡμῖν δεδεμένοι παλεύσετε. ᾿ 
εὔδαιμον φῦλον πτηνῶν ! 
οἰωνῶν. oi χειμῶνος μὲν ; 
χλαίνας οὐκ ἀμπισχνοῦνται" 1090 
οὐδ᾽ αὖ ϑερμὴ πνίγους ἡμᾶς 
ἀκτὶς τηλαυγὴς ϑάλπει" 
ἀλλ᾽ ἀνθηρῶν λειμώνων 
φύλλων κόλποις ἐνναίω, 
ἡνίκ᾽ ἂν ὃ ϑεσπέσιος ὀξὺ μέλος ἀχέτας 1095 
ϑάλπεσι μεσημβρινοῖς ἡλιομανὴς βοᾷ. 
χειμάξω δ᾽ ἐν κοίλοις ἄντροις, 
Νύμφαις οὐρείαις ξυμπαίξων᾽ 
ἡρινά τε βοδσκόμεϑα παρϑένια 
λευκότροφα μύρτα, Χαρίτων τε κηπεύματα. 1100 : 
τοῖς κριταῖς εἰπεῖν τι βουλόμεσϑα τῆς νίκης πέρι, —— 
ὅσ᾽ ἀγάϑ'. qv κρίνωσιν ἡμᾶς. πᾶσιν αὐτοῖς δώ-- 

' 

J EPT- 
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po TT 

σομεὲν, 

ὥστε κρείττω δῶρα πολλῷ τῶν ᾿4λεξάνδρου λα- 
βεῖν. -— 1104 

πρῶτα μὲν γὰρ οὗ μάλιστα πᾶς κριτὴς ἐφίεται, 
γλαῦκες ὑμᾶς οὕποτ᾽ ἐπιλείψουσι Παυριωτικαί: 
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ἀλλ΄ ἐνοικήσουσιν ἔνδον. £v τε τοῖς βαλλαντίοις 
ἐννεοττεύσουσι κἀκλέψουσι μικρὰ κέρματα. 
εἶτα πρὸς τούτοισιν ὥσπερ ἐν ἱεροῖς οἰκήσετε. 
τὰς γὰρ ὑμῶν οἰχίας ἐρέψομεν πρὸς ἀετόν: 1110 
x&v λαχόντες ἀρχίδιον εἶθ᾽ ἁρπάσαι βούλησϑέ τι, 
ὀξὺν ἱερακίσκον ἐς τὰς χεῖρας ὑμῖν δώσομεν. 
ἣν δέ zov δειπνῆτε, πρηγορεῶνας ὑμῖν πέωψομεν. 
ἣν δὲ μὴ xo(vqve , χαλκεύεσϑε μηνίσκους φορεῖν 
ὥσπερ ἀνδριάντες" ὡς ὑμῶν ὃς ἂν μὴ μῆν᾽ ἔχῃ, 
ὅταν ἔχητε χλανίδα λευκήν, τότε μάλισϑ' οὕτω 

δίκην 1116 
δώσεϑ' quiv, πᾶσι τοῖς ὄονισι κατατιλώμενοι. 

IIEI. τὰ μὲν ἱέρ᾽ ἡμῖν ἐστιν, ὥρνιϑες. καλά" 
ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ τοῦ τείχους πάρεστιν ἄγγελος 
οὐδεὶς ὅτου πευσόμεϑα τἀκεῖ πράγματα. 1120 
ἀλλ᾽ οὑτοσὶ τρέχει τις 'Δλφειὸν πνέων. 

ΑΓ. 24.ποῦ ποῦ στι ποῦ; ποῦ ztoU στι ποῦ; ποῦ ποῦ ᾽στι 
ποῦ; 

ποῦ Πεισϑέταιρός ἐστιν ἄρχων; ΠΕΙ͂. οὑτοσί. 
4Γ. A. ἐξῳκοδόμηταί δοι τὸ τεῖχος. ΠΕΙ͂. εὖ λέγεις. 
4Γ. 4. κάλλιστον ἔργον καὶ μεγαλοπρεπέστατον: 11ἠ3ὅ 

ὥστ᾽ ἂν ἐπάνω μὲν Προξενίδης ὁ Κομπασεὺς 
καὶ Θεαγένης ἐναντίω δύ᾽ ἄρματε, 
ἵππων ὑπόντων μέγεϑος ὅσον ὁ δούριος, 
ὑπὸ τοῦ πλάτους ἂν παρελασαίτην. IIEI. Hod- 

XA&LG. 

47. A. v0 δὲ μῆκός ἐστι, καὶ γὰρ ἐμέτρησ᾽ αὔτ᾽ ἐγώ, 1130 
ἑκατοντορόγυιον. IIEI. Πόσειδον, τοῦ μά- 

κρους. 
τίνες ὠκοδόμησαν αὐτὸ τηλικουτονέ; 

- AT. 4.ὔρνιϑες, οὐδεὶς ἄλλος. οὐκ Αἰγύπτιος 
πλινϑοφόρος. οὐ λιϑουργός, οὐ τέκτων παρῆν, 

ARISTOPH. II. 
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ἀλλ᾽ αὐτόχειρες. ὥστε ϑαυμάζξειν ἐμέ. | M35. 
ἐκ μέν γε Διβύης ἧκον ὡς τρισμύριαι Ἢ 
γέρανοι. ϑεμελίους καταπεπωκυῖαι λίϑους. 
τούτους δ᾽ évuxi£ov αἱ κρέκες τοῖς ῥύγχεσιν. 
ἕτεροι δ᾽ ἐπλινϑούργουν πελαργοὶ μύριοι" | 
ὕδωρ δ᾽ ἐφόρουν κάτωϑεν ἐς τὸν ἀέρα 1140. 
of χαραδριοὶ καὶ τἄλλα ποτάμι᾽ ὄρνεα. | 

IIEI. ἐπηλοφόρουν δ᾽ αὐτοῖσι τίνες; 4Γ. 4. ἐρῳωδιοὺ — 
λεκάναισι. ΠΕΙ͂. τὸν δὲ πηλὸν ἐνεβάλλοντο πῶς; 

AT. A. τοῦτ᾽, ὠγάϑ'᾽, ἐξεύρητο καὶ σοφώτατα" : 
οἵ χῆνες ὑποτύπτοντες ὥσπερ ταῖς ἄμαις 1145. 
ἐς τὰς λεκάνας ἐνέβαλλον αὐτὸν τοῖν ποδοῖν. 1 

IIEI. τί δῆτα πόδες ἂν οὐκ ἂν ἐργασαίατο; 
AT. 4. καὶ νὴ AUC αἵ νῆτταί γε περιεζωσμέναι 

ἐπλινϑοφόρουν- ἄνω δὲ τὸν ὑπαγωγέα 1 
ἐπέτοντ᾽ ἔχουσαι κατόπιν. ὥσπερ παιδία, 1180 
τὸν πηλὸν ἐν τοῖς στόμασιν αἱ χελιδόνες. | 

IIEI. τί δῆτα μισϑωτοὺς ἂν ἔτι μισϑοῖτό τις; 
φέρ᾽ ἴδω, τί δαί; τὰ ξύλινα τοῦ τείχους τένες 
ἀπειργάσαντ᾽ ὄρνιϑες; AI. Α΄. ἦσαν τέκτονες 
σοφώτατοι πελεχᾶντες,, οἵ τοῖς ῥύγχεσιν 1188. 
ἀπεπελέκησαν τὰς πύλας: ἦν δ᾽ ὁ κτύπος 3 
αὐτῶν πελεχώντων ὥσπερ ἐν ναυπηγίῳ. 
καὶ νῦν ἅπαντ᾽ ἐκεῖνα πεπύλωται πύλαις, 
καὶ βεβαλάνωται καὶ φυλάττεται κύκλῳ, : 
ἐφοδεύεται. xc)ücvogogsitat, πανταχῆ 1160. 
φυλακαὶ καϑεστήκασι καὶ φρυκτωρίαι ὶ 
ἐν τοῖσι πύργοις. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἀποτρέχων 
ἀπονίψομαι- σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη τἄλλα δρᾶ. 

ΧΟΡ. οὗτος. τί ποιεῖς; ἄρα ϑαυμάζξεις ὅτι : 
οὕτω τὸ τεῖχος ἐκτετείχισται ταχύ; 1165. 

IIEI. νὴ τοὺς ϑεοὺς ἔγωγε" καὶ γὰρ ἄξιον" : 
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ἴσα γὰρ ἀληϑῶς φαίνεταί μοι ψεύδεσιν. 
ἀλλ᾽ ὅδε φύλαξ γὰρ τῶν ἐκεῖϑεν ἄγγελος 
ἐσϑεῖ πρὸς ἡμᾶς δεῦρο, πυρρίχην βλέπων. 

- AT. B. ἰοὺ ἰού. ἰοὺ iov , ἰοὺ (ov. 1170 
HEI. ví τὸ πρᾶγμα Sud AI. B. δεινότατα πεπόν-- 

ὅαμεν. 
EY A] - 5.) - Ἁ ^ Ἁ 

τῶν γαρ ϑεῶν τις ἄρτι τῶν παρα τοῦ Ζίιος 

διὰ τῶν πυλῶν εἰσέπτατ᾽ εἰς τὸν ἀέρα, 
λαϑὼν κολοιοὺς φύλακας ἡμεροσχόπους. 

HEI. ὦ δεινὸν ἔργον καὶ σχέτλιον εἰργασμένος. 1175 

XO P. 

τίς τῶν ϑεῶν; AI. B. οὐκ ἴσμεν: ὅτι δ᾽ εἶχε 
πτερά, 

τοῦτ᾽ ἴσμεν. IIEI. οὔκουν δῆτα περιπόλους 

ἐχρῆν 
πέμψαι κατ᾽ αὐτὸν εὐθύς; AI. B. ἀλλ᾽ ἐπέμ-- 

ψαμεὲν 

τρισμυρίους ἱέρακας ἱπποτοξότας, 
χωρεῖ δὲ πᾶς τις ὄνυχας ἠγκυλωμένος. 1180 
κερχνής; τριόρχης, γύψ. κύμινδις,. ἀετός" 
ῥύμῃ τε καὶ πτεροῖσι καὶ ῥδοιξήμασιν 
αἰϑὴρ δονεῖται τοῦ ϑεοῦ ζητουμένου" 
κἄστ᾽ οὐ μακρὰν ἄπωϑεν, ἀλλ᾽ ἐνταῦϑά που 
ἤδη ᾽στίν. IIEI. οὐκοῦν σφενδόνας δεῖ λαμβά-- 

VELV 1185 

καὶ τόξα" χώρει δεῦρο πᾶς ὑπηρέτης" 
τόξευξε. παῖε. σφενδόνην τίς μοι δότω. 
πόλεμος αἴρεται. πόλεμος οὐ φατὸς 
πρὸς ἐμὲ καὶ ϑεούς. ἀλλὰ φύλαττε πᾶς 1190 
ἀέρα περινέφελον. ὃν Ἔρεβος évéxevo, 
μή σε λάϑῃ ϑεῶν τις ταύτῃ περῶν" 1195 
ἄϑορει δὲ πᾶς κύκλῳ σκοπῶν, 

1188—1195. — 1262— 1268. 
4 * 
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ὡς ἐγγὺς ἤδη δαίμονος πεδαρσίου 
δίνης πτερωτὸς φϑόγγος ἐξακούεται. 
αὕτη σὺ ποῖ ποῖ ποῖ πέτει; μέν᾽ ἥσυχος, 
ἔχ᾽ ἀτρέμας: αὐτοῦ στῆϑ' - ἐπίσχες τοῦ δρόμου. 
τίς εἶ, ποδαπή; λέγειν ἐχρῆν ὁπόϑεν πέτει. — 1201 
παρὰ τῶν ϑεῶν ἔγωγε τῶν Ὀλυμπίων. 
ὄνομα δέ σοι τί ἐστι. πλοῖον, ἢ κυνῆ; 
Tous ταχεῖα. IIEI. Πάραλος, ῇ Σαλαμινία; 
τί δὲ τοῦτο; IIEI. ταυτηνί τις οὐ ξυλλήψεται 1205. 
ἀναπτάμενος τρίορχοο: IP. ἐμὲ συλλήψεται; 

τί ποτ᾽ ἐστὶ τουτὶ τὸ κακόν; ΠΕΙ͂. οἰμώξει [T2 
ἄτοπόν γε τουτὶ πρᾶγμα. IIEI. κατὰ ποίας πύλας 

εἰσῆλθες είς τὸ τεῖχος, e) μιαρωτάτη:; : 1 

οὐκ οἶδα μὰ AC ἔγωγε κατὰ ποίας πύλας. 1210 

ἤκουσας αὐτῆς οἷον εἰρωνεύεται; 
πρὸς τοὺς κολοιάρχους προσῆλϑες; οὐ λέγεις; 1 
σφραγῖδ᾽ ἔχεις παρὰ τῶν πελαργῶν; IP. ví τὸ 

κακόν; à 
ovx ἔλαβες; IP. ὑγιαίνεις μέν; IIEI. οὐδὲ σύμ-- .. 

βολον ! 

ἐπέβαλεν ὀρνίϑαρχος οὐδείς σου παρών; 1215 1 
N » 2 E 2 , ? , 5 L μα zlé ovx ἔμοιγ᾽ ἐπέβαλεν οὐδείς, ὦ uéAs. I 

3 κἄπειτα δῆϑ᾽ οὕτω σιωπῇ διαπέτει 
διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους; 
ποίᾳ γὰρ ἄλλῃ χρὴ πέτεσϑαι τοὺς ϑεούς: E 

οὐκ οἶδα μὰ Ζζ ἔγωγε: τῇδε μὲν γὰρ ov. 1220. 
ἀδικεῖς μὲ καὶ νῦν. IIEI. ἀρά γ᾽ οἶσϑα τοῦϑ'᾽, ὅτι, 

δικαιότατ᾽ ἂν ληφϑεῖσα πασῶν Ἰοίδων | 
ἀπέϑανες,, εἰ τῆς ἀξίας é ἐτύγχανες ; 

ἀλλ᾽ ἀϑαάνατός siu. IIEI. ἀλλ᾽ ὅμως ἂν ἀπέ- 
ἅανες. 

δεινότατα γάρ τοι πεισόμεσϑ'. ἐμοὶ δοκεῖ, 1936. 
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εἰ τῶν μὲν ἄλλων ἄρχομεν. ὑμεῖς δ᾽ οἵ ϑεοὶ 
ἀκολαστανεῖτε, κοὐδέπω γνώσεσϑ'᾽ ὅτι 
ἀκροατέον ὑμῖν ἐν μέρει τῶν κρειττόνων. 
φράσον δὲ τοί μοι. τὼ πτέρυγε ποῖ ναυστολεῖς;; 
ἐγώ ; πρὸς ἀνθρώπους πέτομαι παρὰ τοῦ πατρὸς 
φράσουσα ϑύειν τοῖς Ὀλυμπίοις ϑεοῖς 1231 
μηλοσφαγεῖν τε βουϑύτοις ἐπ᾽ ἐσχάραις 
κνισᾶν τ᾽ ἀγυιάς. ΠΕΙ͂. τί σὺ λέγεις; ποίοις ϑεοῖς; 
ποίοισιν ; ἡμῖν, τοῖς ἐν οὐρανῷ ϑεοῖς. 
ϑεοὶ γὰρ ὑμεῖς; IP. τίς γάρ ἐστ᾽ ἄλλος ϑεός; 1235 
ὄρνιϑες ἀνθρώποισι νῦν εἰσιν ϑεοί, 
οἷς ϑυτέον αὐτούς «ἀλλὰ μὰ AU οὐ τῷ Διί. 
ὦ μῶρε μῶρε. μὴ ϑεῶν κίνει φρένας 
δεινάς. ὅπως μή Gov γένος πανώλεϑρον 
Διὸς μακέλλῃ πᾶν ἀναστρέψῃ Aix, 1240 
λιγνὺς δὲ σῶμα καὶ δόμων περιπτυχὰς 
καταιϑαλώσῃ Gov Δικυμνίαις βολαῖς. 
ἄκουσον αὕτη: παῦε τῶν παφλασμάτων᾽ 
ἔχ᾽ ἀτρέμα. φέρ᾽ ἴδω. πότερα “υδὸν ἢ Φρύγα 
ταυτὶ λέγουσα μορμολύττεσϑαι δοκεῖς ; 1218 
ἄρ᾽ οἶσϑ᾽ ὅτι Ζεὺς εἴ με λυπήσει πέρα, 
μέλαϑρα μὲν αὐτοῦ καὶ δόμους ᾿Δμφίονος 
καταυϑαλώσω πυρφόροισιν ἀετοῖς. 
πέμψω δὲ πορφυρίωνας ἐς τὸν οὐρανὸν 
ὄρνεις ἐπ᾿ αὐτόν. παρδαλᾶς ἐνημμένους, 1580 
πλεῖν ἑξακοσίους τὸν ἀριϑμόν; καὶ δή ποτε 
εἷς Πορφυρίων αὐτῷ παρέσχε πράγματα. 
σὺ δ᾽ εἴ με λυπήσεις τι. τῆς διακόνου 
πρώτης ἀνατείνας τὼ σκέλη διαμηριῶ 
τὴν Ἶριν αὐτήν. ὥὦστε ϑαυμάξειν ὅπως 1255 
οὕτω γέρων àv στύομαι τριέμβολον. 
διαρραγείης, ὦ μέλ᾽, αὐτοῖς ῥήμασιν. 



IIEI. 

KHP. 

KHP. 

IIEI. 

KHP. 

OPNIOESZ. 

οὐκ ἀποσοβήσεις; οὐ ταχέως; εὐρὰξ παταξ. 
ἡ μήν σε παύσει τῆς ὕβρεως οὑμὸς πατήρ. 
οἴμοι τάλας. οὔκουν ἑτέρωσε πετομένη . 1260 
καταιϑαλώσεις τῶν νεωτέρων τινᾶ; 
ἀποκεκλήκαμεν διογενεῖς ϑεοὺς 
μηκέτι τὴν ἐμὴν διαπερᾶν πόλιν, 
μηδέ τιν᾽ ἱερόϑυτον ἀνὰ δάπεδον ἔτι 1265 
τῇδε βροτῶν ϑεοῖσι πέμπειν καπνόν. 
δεινόν γε τὸν κήρυκα τὸν παρὰ τοὺς βροτους 
οἰχόμενον, εἰ μηδέποτε νοστήσει πάλιν. 1270 
c Πεισϑέταιρ᾽ ̓  e μακάρι" 3 à σοφώτατε, 

ὦ κλεινότατ᾽. e σοφώτατ΄, e γλαφυρώτατε, 
WOO. , ὦ κατακέλευσον. IIEI. ví σὺ λέ- 

yag; 
στεφάνῳ 66 χρυσῷ τῷδε σοφίας οὕνεκα 
στεφανοῦσι καὶ τιμῶσιν of πάντες λεῴ. 1271 
δέχομαι. τί δ᾽ οὕτως οἵ λεὼ τιμῶσέμε; 
e) κλεινοτάτην αἰϑέριον οἰκίσας πόλιν, 

ovx οἶσϑ᾽ ὅσην τιμὴν παρ᾽ ἀνθρώποις φέρει, 
ὅσους τ᾽ ἐραστὰς τῆσδε τῆς χώρας ἔχεις. 
πρὶν μὲν γὰρ οἰκίσαι σὲ τήνδε τὴν πόλιν, 1280 
ἐλακωνομάνουν ἅπαντες ἄνϑρωποι τότε, 
ἐχόμων. ἐπείνων. ἐρρύπων. ἐσωκράτων, 
σκυτάλι᾽ ἐφόρουν: νυνὶ δ᾽ ὑποστρέψαντες αὖ 
ὀρνιϑομανοῦσι, πάντα δ᾽ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς 
ποιοῦσιν ἅπερ ὄρνιϑες ἐκμιμούμενοι, 1285 
πρῶτον μὲν εὐϑὺς πάντες ἐξ εὐνῆς ἅμα 
ἐπέτονθϑ᾽ ξἕωϑεν ὥσπερ ἡμεῖς ἐπὶ vouov: 
κἄπειτ᾽ ἂν ἅμα κατῆραν ἐς τὰ βυβλία: 
εἶτ᾽ ἀπενέμοντ᾽ ἐνταῦϑα τὰ ψηφίσματα. 
ὠρνιϑομάνουν δ᾽ οὕτω περιφανῶς ὥστε καὶ 1390 
πολλοῖσιν ὀρνίϑων ὀνόματ᾽ ἦν κείμενα. 

Ji. a p L^ 
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πέρδιξ μὲν εἷς κάπηλος ὠνομάξετο 
χωλός, Mevízzo δ᾽ 4v χελιδὼν τοὔνομα, 
Ὀπουντίῳ δ᾽ ὀφθαλμὸν οὐκ ἔχων κόραξ, 
κορυδὸς Φιλοκλέει 9 χηναλώπηξ Θεαγένει, 
ἶβις Avxovoyo, Χαιφεφῶντι νυκτερίς, 
Συρακοσίῳ δὲ κίττα" Μειδίας δ᾽ ἐκεῖ 
ὄρτυξ ἐκαλεῖτο " καὶ γὰρ ἤκειν ὄρτυγι 
ὑπὸ στυφοκόπου τὴν κεφαλὴν πεπληγμένῳ. 
ἦδον δ᾽ ὑπὸ φιλορνυϑίας πάντες μέλη. 
ὅπου χελιδὼν ἡ ἣν τις ἐμπεποιημένη 
ἢ πηνέλοψ 1 ἢ χήν τις ἢ περιστερὰ 
ῇ πτέρυγες, 5 πτεροῦ τι καὶ σμικρὸν προσην. 
τοιαῦτα μὲν τἀκεῖϑεν. ἕν δέ σοι λέγω" 
ἤξουσ᾽ ἐχκεῖϑεν δεῦρο πλεῖν ἢ μύριοι 
πτερῶν δεόμενοι καὶ τρόπων γαμψωνύχων" 
ὥστε πτερῶν σοι τοῖς ἐποίκοις δεῖ ποϑέν. 
οὐκ ἄρα μὰ At ἡμῖν ἔτ᾽ ἔργον ἑστάναι. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα σὺ μὲν ἰὼν τὰς ἀρρίχους 
καὶ τοὺς κοφίνους ἅπαντας ἐμπίπλη πτερῶν" 
Mavijs δὲ φερέτω μοι ϑύραξε τὰ πτερά" 
ἐγὼ δ᾽ ἐκείνων τοὺς προσιόντας δέξομαι. 
ταχὺ δ᾽ ἂν πολυάνορα τὰν πόλιν 
καλοῖ τις ἀνθρώπων. 

τύχη μόνον προσείη. 
κατέχουσι δ᾽ ἐρῶντες ἐμᾶς πόλεως. 
ϑᾶττον φέρειν κελεύω. 
τί γὰρ οὐκ ἔνι ταύτῃ 
καλὸν ἀνδρὶ μετοικεῖν ; 
Σοφία, Πόϑος, ἀμβρόσιαι Χάριτες, 
τό τε τῆς ἀγανόφρονος Ἡσυχίας 
εὐώμερον πρόσωπον. 

1518 --- 1322. --- 1898 --- 1334. 
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ὡς βλακικῶς διακονεῖς" 
οὐ ϑᾶττον ἐγκονήσεις; 
φερέτω κάλαϑον ταχύ τις πτερῶν. 
σὺ δ᾽ αὖϑις ἐξόρμα, 
τύπτων γετοῦτον ὧδέ. 
πάνυ γὰρ βραδύς ἐστί τις ὥσπερ ὄνος. 
Mavijg γάρ ἐστι δειλός. 
σὺ δὲ τὰ πτερὰ πρῶτον 
διάϑες τάδε κόσμῳ" 
τά τε μουσίχ᾽ ὁμοῦ τά τε μαντικὰ καὶ 
τὰ ϑαλάττι΄. ἔπειτα δ᾽ ὅπως φρονίμως 
πρὸς ἄνδρ᾽ ὁρῶν πτερώσεις. 
οὔ TOL μὰ τὰς κερχνῇδας ἔτι σοῦ σχήσομαις 
οὕτως ὁρῶν σε δειλὸν ὄντα καὶ βραδύν. 
γενοίμαν ἀετὸς ὑψιπέτας, 
ὡς ἂν ποταϑείην ὕπαρ ἀτρυγέτου yAav- 
κᾶς ἐπ᾽ οἶδμα λίμνας. 
ἔοικεν οὐ ψευδαγγελὴς εἶν᾽ ἄγγελος. 
ἄδων γὰρ ὅδε τις ἀετοὺς προσέρχεται. 
αἰβοῖ: 
οὐκ ἔστιν οὐδὲν τοῦ πέτεσϑαι γλυκύτερον" 
ἐρῶ δ᾽ ἐγώ τοι τῶν ἐν ὄρνισιν νόμων. 

1325 

1330 

1335 

1340 

3 - ^ LI , iT , 

ὀρνιϑομανῶ γὰρ καὶ ztévouot, καὶ βούλομαι 
οἰκεῖν us9 ὑμῶν, κἀπιϑυμῶ τῶν νόμων. 
ποίων νόμων; πολλοὶ γὰρ ὀρνίϑων νόμοι. 
πάντων" μάλιστα δ᾽ ὅτι καλὸν νομίξεται 

1345 

Ἁ , C d A A , 

TOV πατέρα τοῖς OQviGuV ἄγχειν καὶ δακνειν. 
A ' 212 BU , , 

καὶ vr 44 ἀνδρεῖον γε πάνυ νομίξομεν, 
€ ? , , 

ὃς ἂν πεπλήγῃ τὸν πατέρα νεοττὸς v. 
διὰ ταῦτα μέντοι δεῦρ᾽ ἀνοικισϑεὶς ἐγὼ 

1350 

A 2 »" M , A , 2 i 

αγχευν ἐπιϑυμῶ TOV πατερα καὶ παντ Exec) - 
2 20/9 -" ^ 4 ἄλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν νόμος 
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παλαιὸς ἐν ταῖς τῶν πελαργῶν κύρβεσιν" 
ἐπὴν ὁ πατὴρ ὁ πελαργὸς ἐκπετησίμους 1856 
πάντας ποιήσῃ τοὺς πελαργιδεῖς τρέφων, 
δεῖ τοὺς νεοττοὺς τὸν πατέρα πάλιν τρέφειν. 
ἀπέλαυσα τἄρ᾽ ἂν νὴ AUC ἐλϑὼν ἐνθαδέ, 
εἴπερ γέ μοι καὶ τὸν πατέρα βοσκητέον. 
οὐδέν γ᾽. ἐπειδήπερ γὰρ ἦλϑες, ὦ μέλε, 1866 
εὔνους πτερώσω σ᾽ ὥσπερ ὄρνιν ὀρφανόν. 
σοὶ δ᾽. ὦ νεανίσκ᾽. οὐ κακῶς ὑποθήσομαι, 
ἀλλ᾽ οἷάπερ αὐτὸς ἔμαϑον ὅτε παῖς ἦν. σὺ γὰρ 
τὸν μὲν πατέρα μὴ τύπτε: ταυτηνδὶ λαβὼν 
τὴν πτέρυγα. καὶ τουτὶ τὸ πλῆκτρον ϑάτέρᾳ, 1365 
νομίσας ἀλεκτρυόνος ἔχειν τονδὶ λόφον, 
φφούρει. στρατεύου, μισϑοφορῶν σαυτὸν τρέφε, 
τὸν πατέρ᾽ ἔα env ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μάχιμος εἷς 
εἰς τἀπὶ Θράκης ἀποπέτου, κἀκεῖ μάχου. 
νὴ τὸν Διόνυσον. εὖ γέ μοι δοκεῖς λέγειν, 1570 
καὶ πείσομαί σοι. IIEI. νοῦν ἄρ᾽ ἕξεις νὴ za. 

ἀναπέτομαι δὴ πρὸς Ὄλυμπον πτερύγεσσι κού-- 
qat 

πέτομαι δ᾽ ὁδὸν ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλαν μελέων 
τουτὶ τὸ πρᾶγμα φορτίου δεῖται πτερῶν. 1375 
ἀφόβῳ φρενὶ σώματέτε νέαν ἐφέπων. 
ἀσπαζξόμεσϑα φιλύρινον Κινησίαν. 
τί δεῦρο πόδα σὺ κυλλὸν ἀνὰ κύκλον κυκλεῖς; 
ὄρνις γενέσϑαι βούλομαι 1380 
λιγύφϑογγος ἀηδών. 
παῦσαι μελῳδῶν. ἀλλ᾽ 0 τι λέγεις εἰπέ μοι. 
ὑπὸ σοῦ πτερωϑεὶς βούλομαι μετάρσιος 
ἀναπτόμενος ἐκ τῶν νεφελῶν καινὰς λαβεῖν 
ἀεροδονήτους καὶ νιφοβόλους ἀναβολάς. 1385 
ἐκ τῶν νεφελῶν γὰρ ἄν vig ἀναβολὰς λάβοι; 
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κρέμαται μὲν ovv ἐντεῦϑεν ἡμῶν ἡ τέχνη. 
τῶν διϑυράμβων γὰρ τὰ λαμπρὰ γίγνεται 
ἀέρια καὶ σκοτεινὰ καὶ κυαναυγέα 
καὶ πτεροδόνητα" σὺ δὲ κλύων εἴσει τάχα. 1890 
οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. ΚΙΝ. νὴ τὸν Ἡρακλέα σύ γε. 
ἅπαντα γὰρ δίειμί δοι τὸν ἀέρα. 
εἴδωλα πετεινῶν 
αἰϑεροδρόμων, 
οἰωνῶν ταναοδείρων, 
ὦόπ. ΚΙΝ. τὸν ἁλάδρομον ἁλάμενος 1395 
ἅμ᾽ ἀνέμων. πνοαῖσι βαίην, : 

νὴ τὸν Zl ἡ ̓ γώ Gov καταπαύσω τὰς πνοᾶς. 
τοτὲ μὲν νοτίαν στείχων πρὸς ὁδόν, 
τοτὲ δ᾽ αὖ βορέᾳ σῶμα πελάξων 
ἀλίμενον αἰϑέρος αὔλακα τέμνων. 1400 
χαρίεντά γ᾽. ὦ πρεσβῦτ᾽ ἐσοφίσω καὶ σοφά. 
οὐ γὰρ σὺ χαίρεις πτεροδόνητος γενόμενος; 
ταυτὶ πεποίηκας τὸν κυχλιοδιδάσκαλον, 
ὃς ταῖσι φυλαῖς περιμάχητος εἰμ᾽ ἀεί; 

βούλει διδάσκειν καὶ παρ᾽ ἡμῖν οὖν μένων 1406 
“εωτροφίδῃ χορὸν πετομένων ὀρνέων, 
Κερκωπίδα φυλήν; ΚΙΝ. καταγελᾷς μου, δῆλος εἶ. 
ἀλλ᾽ οὖν ἐγωγ᾽ οὐ παύσομαι. τοῦτ᾽ ἴσϑ᾽ ὅτι, 
πρὶν ἂν πτερωϑεὶς διαδράμω τὸν ἀέρα. 
ὄρνιϑές τινὲς οἵδ᾽ οὐδὲν ἔχοντες πτεροποίκι- 

λοις 1410 

τανυσίπτερε ποικίλα χελιδοῖ" 
τουτὶ τὸ κακὸν οὐ φαῦλον ἐξεγρήγορεν. 
δδ᾽ αὖ μινυρίξζων δεῦρό τις προσέρχεται. 
τανυσίπτερε ποικίλα μάλ᾽ αὖϑις. 1415 

ἐς ϑοίμάτιον τὸ σκόλιον ἄδειν μοι δοκεῖ, 
δεῖσθαι δ᾽ ἔοικεν οὐκ ὀλίγων χελιδόνων. 

t tA VELO S ROO - 
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Por. - - 2 A i 3 , 

. τίς 0 πτερῶν δεῦρ᾽ ἐστὶ τοὺς ἀφικνουμένους; 
ὁδὶ πάρεστιν. ἀλλ᾽ ὅτου δεῖ χρὴ λέγειν. 

. πτερῶν πτερῶν δεῖ" μὴ πύϑῃ τὸ δεύτερον. 1420 
μῶν εὐθὺ Πελλήνης πέτεσϑαι διανοεῖ: 

- μὰ AU , ἀλλὰ κλητήρ εἰμι νησιωτικὸς 

καὶ συκοφάντης, ΠΕΙ͂. ὦ μακάριε τῆς τέχνης. 

. καὶ πραγματοδίφης. εἶτα δέομαι πτερὰ λαβὼν 
"κλ ἵν τὰς πόλ λού 1425 dm περισοβεῖν τὰς πόλεις καλούμενος. 1425 

ὑπαὶ πτερυγῶν τι τυσσκολεῦ σοφώτερον: 
. μὰ AU , ἀλλ᾽ ἵν᾽ οἱ λῃσταί γε μὴ λυπῶσί με, 
μετὰ τῶν γεράνων τ᾽ ἐκεῖϑεν ἀναχωρῶ πάλιν, 
ἀνϑ᾽ ἕρματος πολλὰς καταπεπωκὸὼς δίκας. 

4 Ἁ 3 , M ^ , , 

τουτὶ γὰρ ἐργαάξει GU TOUQyOV; εἰπέ μοι, 1430 
νεανίας ὧν συκοφαντεῖς τοὺς ξένους; 

ἘΠ γὰρ πάϑω; σκάπτειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι. 
pos 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἕτερα νὴ At. ἔργα σώφρονα, 
ἀφ᾽ ὧν διαξῆν ἄνδρα χρῆν τοσουτονὶ 
ἐκ τοῦ δικαίου μᾶλλον ἢ δικορραφεῖν. 1435 
ὦ δαιμόνιε. μὴ νουϑέτει μ᾽. ἀλλὰ πτέρου. 
νῦν τοι λέγων πτερῶ σε. ΣΥΚ. καὶ πῶς ἂν λόγοις 
ἄνδρα πτερώσειας σύ; ΠΕΙ͂. πάντες τοι λόγοις 
ἀναπτεροῦνται. ΣΥΚ. πάντες; ΠΕΙ͂. οὐκ ἀκήκοας, 
ὅταν λέγωσιν οἵ πατέρες ἑκάστοτε 1440 
τοῖς μειρακίοις ἐν τοῖσι κουρείοις ταδί" 

δεινῶς γέ μου τὸ μειράκιον Ζ᾽ιιτρέφης 
λέγων ἀνεπτέρωκεν ὥσϑ'᾽ ἱππηλατεῖν. 
ὁ δέ τις τὸν αὑτοῦ φησιν ἐπὶ τραγῳδίᾳ 
ἀνεπτερῶσϑαι καὶ πεποτῆσϑαι τὰς φρένας. 1448 
λόγοισί τἄρα καὶ πτεροῦνται; IIEI. φήμ᾽ ἐγώ. 
ὑπὸ γὰρ λόγων ὁ νοῦς τε μετεωρίζεται 
ἐπαίρεταί τ᾽ ἄνϑρωπος. οὕτω καί σ᾽ ἐγὼ 
ἀναπτερώσας βούλομαι χρηστοῖς λόγοις 
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τρέψαι πρὸς ἔργον νόμιμον. ETK. ἀλλ᾽ οὐ fov- 
λομαι. 1450 

τί δαὶ ποιήσεις; ΣΥΚ. τὸ γένος οὐ καταισχυνῶ. 
παππῷος ὁ βίος συκοφαντεῖν ἐστί μοι. 
ἀλλὰ πτέρου ue ταχέσι καὶ κούφοις πτεροῖς 
ἱέρακος. ἢ κερχνῇῆδος. ὡς ἂν τοὺς ξένους 
καλεσάμενος, xcv ἐγκεκληκὼς ἐνθϑαδ, 1455 
XGT αὖ πέτωμαι πάλιν ἐκεῖσε. ΠΕΙ͂. μανϑάνω. 
GL λέγεις: ὅπως ἂν ὠφλήκῃ δίκην 
ἐνϑάδε πρὶν ἥκειν ὁ ξένος. ΣΥΚ. πάνυ μανϑάνεις. 
κἄπειϑ᾽ ὁ μὲν πλεῖ δεῦρο. σὺ δ᾽ ἐκεῖσ᾽ αὖ πέτει 
ἁρπασόμενος τὰ χρήματ᾽ αὐτοῦ. ΣΥΚ. πάντ᾽ 

ἔχεις. 1460 
βέμβικος οὐδὲν διαφέρειν δεῖ. IIEI. μανθάνω 
βέμβικα: καὶ μὴν ἔστι μοι νὴ τὸν Ata 
κάλλιστα Κορκυραῖα τοιαυτὶ πτερά. 
οἴμοι τάλας" μάστιγ᾽ ἔχεις. ΠΕΙ͂. πτερὼ μὲν οὖν, 
οἷσί σε ποιήσω τήμερον βεμβικιᾶν. 1465 
οἴμοι τάλας. IIEI. ov πτερυγιεῖς ἐντευϑενί; 
οὐκ ἀπολιβάξεις. ὦ κάκιστ᾽ ἀπολούμενος; 
πικρὰν τάχ᾽ ὄψει στρεψοδικοπανουργιαν. 
ἀπίωμεν ἡμεῖς ξυλλαβόντες τὰ πτερά. 
πολλὰ δὴ καὶ καινὰ καὶ ϑαυ- 1470 
μάστ᾽ ἐπεπτόμεσϑα. καὶ 
δεινὰ πράγματ᾽ εἴδομεν. 
ἔστι γὰρ δένδρον πεφυκὸς 
ἔχτοπόν τι. καρδίας ἀ- 
πωτέρω, Κλεώνυμος. 1475 
χρήσιμον μὲν οὐδέν, ἄλ- 
Acg δὲ δειλὸν καὶ μέγα. 
τοῦτο τοῦ μὲν ἦρος ἀεὶ 

1470---1481. — 1482— 1493. 
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βλαστᾶνει καὶ συκοφαντεῖ, 
τοῦ δὲ χειμῶνος πάλιν τὰς 1480 
ἀσπίδας φυλλορροεῖ. 
ἔστι δ᾽ αὐ χώρα πρὸς αὐτῷ 
τῷ σκότῳ πόρρω τις ἐν 
τῇ λύχνων. ἐρημίᾳ, 

ἔνϑα τοῖς ἥρωσιν ἄνϑφω- 1485 

ποι ξυναριστῶσι καὶ ξύν-- 
&LGL, πλὴν τῆς ἑσπέρας. 
τηνικαῦτα δ᾽ οὐκέτ᾽ ἣν 
ἀσφαλὲς ξυντυγχάνειν. 
εἰ γὰρ ἐντύχοι τις ἤἥἤρῳ 1490 
τῶν βροτῶν νύκτωρ Ὀρέστῃ, 

γυμνὸς ἣν πληγεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ 

πᾶντα τἀπιδέξια. 

οἴμοι τάλας. 0 Ζεὺς ὅπως μή μ᾽ ὄψεται. 1494 
ποῦ Πεισϑέταιρός ἐστιν; ΠΕΙ͂. ἔα, τουτὶ τί ἦν; 
τίς 0 συγκαλυμμός; ΠΡΟ. τῶν ϑεῶν ὁρᾷς τινα 
ἐμοῦ κατόπιν ἐνταῦϑα; ΠΕΙ͂. μὰ “0 ἐγὼ μὲν οὔ. 
τίς δ᾽ εἶσύ; ΠΡΟ. πηνίκ᾽ ἐστὶν ἄρα τῆς ἡμέρας ; 
ὁπηνίκα; σμικρόν τι μετὰ μεσημβρίαν. 
ἀλλὰ σὺ τίς εἷς ΠΡΟ. βουλυτός, ἢ περαιτέρω; 1500 
οἴμ᾽ ὡς βδελύττομαί σε. ΠΡΟ. τέ γὰρ ὁ Ζεὺς ποιεῖ; 
ἀπαιϑριάξει τὰς νεφέλας. ἢ ξυννεφεῖ; 
οἴμωξε μεγάλ᾽. ΠΡΟ. οὕτω μὲν ἐκκεκαλύψομαι. 
e) φίλε Προμηϑεῦ. ΠΡΟ. παῦε παῦε, μὴ βόα. 

τί γὰρ ἔστι; ΠΡΟ. σίγα. μὴ κάλει μου voU- 

VOU * 1505 

ἀπὸ γάρ μ᾽ OÀsig, εἴ μ᾽ ἐνθ δ᾽ ὁ Ζεὺς ὄψεται. 
ἀλλ᾽ ἵνα φράσω σοι πάντα τἄνω πράγματα, 
τουτὶ λαβών μου τὸ σκιάδειον ὑπέρεχε 
ἄνωϑεν,. ὡς ἂν μή μ᾽ ὁρῶσιν οἵ ϑ'εοί. 
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ὑπόδυϑι ταχὺ δή, κάτα ϑαρρήσας λέγε. 
ἄχουε δήνυν. ΠΕΙ͂. ὡς ἀκούοντος λέγε. x 
ἀπόλωλεν ὁ Ζεύς. IIEI. πηνίκ᾽ ἄττ᾽ ἀπώλετο; — 
ἐξ οὗπερ ὑμεῖς ὠκίσατε τὸν ἀέρα. 1515. 
ϑύει γὰρ οὐδεὶς οὐδὲν ἀνθρώπων ἔτι | 
ϑεοῖσιν. οὐδὲ xvica μηρίων ἄπο 
ἀνῆλϑεν ὡς ἡμᾶς ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ χρόνου, 
ἀλλ᾽ ὡσπερεὶ Θεσμοφορίοις νηστεύομεν 3 
ἄνευ ϑυηλῶν οἵ δὲ βάρβαροι ϑεοὶ 1520 - 
πεινῶντες ὥσπερ Ἰλλυριοὶ κεκριγότες | 
ἐπιστρατεύσειν φάσ᾽ ἄνωϑεν τῷ Zh, 
εἰ μὴ παρέξει τἀμπόρι᾽ ἀνεῳγμένα, | 
ἵν᾽ εἰσάγοιτο σπλάγχνα κατατετμημένα. δ 
εἰσὶν γὰρ ἕτεροι βάρβαροι ϑεοί τινες 1525. 
ἄνωϑεν ὑμῶν; ΠΡΟ. οὐ γάρ εἰσι βάρβαροι. 
ὅϑεν ὁ πατρῷός ἐστιν ᾿Εξηκεστίδῃ; 
ὄνομα δὲ τούτοις τοῖς ϑεοῖς τοῖς βαρβάροις 4 
τί ἐστίν; ΠΡΟ. 0 τι ἐστίν ; Τριβαλλοί. IEI. ucv- | 

ϑάνω. P 
ἐντεῦϑεν ἄρα τοὐπιτριβείης ἐγένετο. 1580. 
μάλιστα πάντων. ἕν δέ σοι λέγω σαφές" 
ἥξουσι πρέσβεις δεῦρο περὶ διαλλαγῶν 
παρὰ τοῦ Διὸς καὶ τῶν Τριβαλλῶν τῶν ἄνω" 
ὑμεῖς δὲ μὴ σπένδεσϑ᾽. ἐὰν μὴ παραδιδῷ : 
τὸ σκῆπτρον ὁ Ζεὺς τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν, 1535. 
καὶ τὴν Βασίλειάν σοι γυναῖχ᾽ ἔχειν διδῷ. : 
τίς ἐστιν ἡ Βασίλεια; ΠΡΟ. καλλίστη κόρη, 
ἥπερ ταμιξύει τὸν κεραυνὸν τοῦ Διὸς 
καὶ τἄλλ᾽ ἁπαξάπαντα. τὴν εὐβουλίαν, ἢ 
την εὐνομίαν. τὴν σωφροσύνην, τὰ νεώρια, 1540. 
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τὴν λοιδορίαν. τὸν κωλακρέτην, τὰ τριώβολο. 
ἅπαντά τἄρ᾽ αὐτῷ ταμιεύει. ΠΡΟ. φήμ᾽ ἐγώ. 
ἥν γ᾽ qv σὺ παρ᾽ ἐκείνου παραλάβῃς. πάντ᾽ ἔχεις. 
τούτων ἕνεκα δεῦρ᾽ ἦλϑον. ἵνα φράσαιμί σοι. 
ἀεί ποτ᾽ ἀνθρώποις γὰρ εὔνους εἴμ᾽ ἐγώ. 1545 
μόνον ϑεῶν γὰρ διά σ᾽ ἀπανϑρακίξομεν. 
μισῶ δ᾽ ἅπαντας τοὺς ϑεούς. ὡς οἶσϑα σύ. 
νὴ τὸν 416 ἀεὶ δῆτα ϑεομισὴς ἔφυς. 
Τίμων καϑαρός. ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἀποτρέχω πάλιν, 
φέρε 10 σκιάδειον. ἵνα ue κἂν 0 Ζεὺς ἴδῃ 1550 
ἄνωϑεν, ἀκολουϑεῖν δοκῶ κανηφόρῳ. 
καὶ τὸν δίφρον γε διφροφόρει τονδὶ λαβών. 
πρὸς δὲ τοῖς Σκιάποσιν AL. 
ὠνη τις ἔστ᾽. ἄλουτος οὗ 
ψυχαγωγεῖ Σωκράτης" 1555 
ἔνϑα καὶ Πείσανδρος ἦλϑε 
δεόμενος ψυχὴν ἰδεῖν. ἣ 
ξῶντ᾽ ἐχεῖνον προὔλιπε, 
σφάγι᾽ ἔχων κάμηλον ἀ- 

μνόν τιν᾽. ἧς λαιμοὺς τεμών, 1560 

ὥσπερ οὑδυσσεὺς ἀπῆλϑε., 
xüv GvWA9 αὐτῷ κάτωϑεν 
πρὸς τὸ λαῖμα τῆς καμήλου 
Χαιρεφῶν ἡ νυκτερίς. 

ΠΟΣ. τὸ μὲν πόλισμα τῆς Νεφελοκοκχκχυγίας 1565 
ὁρᾶν τοδὶ πάρεστιν. οἱ i πρεσβεύομεν. 
οὗτος, τί δρᾷς; ἐπ᾽ ἀριστέρ᾽ οὕτως ἀμπέχει; 
οὐ μεταβαλεῖς ϑοίμάτιον ὧδ᾽ ἐπὶ δεξιά s : 
τί. ὦ καχόδαιμον ; “αισποδίας εἶ τὴν φύσιν. 
c DEA ποῖ προβιβᾶς ἡμᾶς ποτε, 1570 
εἶ τουτονί γ᾽ ἐχειροτόνησαν οἵ ϑεοί; 

1558--- 1564. — 1694— 1705. 
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ἕξεις ἀτρέμας; οἴμωξζε- πολὺ γὰρ δή σ᾽ yo 
ἑόρακα πάντων βαρβαρώτατον ϑεῶν. 
ἄγε δὴ τίδρῶμεν, Ἡράκλεις; ΗΡΑ͂. ἀκήκοας 
ἐμοῦ γ᾽ ὅτι τὸν ἄνϑρωπον ἄγχειν βούλομαι, 1515 
ὅστις ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ τοὺς ϑεοὺς ἀποτειχίσας. 
ἀλλ᾽, ὠγάϑ'. ἡρήμεσϑα περὶ διαλλαγῶν E 
πρέσβεις. HPA. διπλασίως μᾶλλον ἄγχειν μοι 

δοκεῖ. 
τὴν τυρόκνηστίν μοι δότω: φέρε σίλφιον" 
τυρὸν φερέτω τις" πυρπόλει τοὺς ἄνϑρακας. 1580 
τὸν ἄνδρα χαίρειν οἵ ϑεοὶ κελεύομεν 
τρεῖς ὄντες ἡμεῖς. ΠΕΙ. ἀλλ᾽ ἐπικνῶ τὸ σίλφιον. 
τὰ δὲ κρέα τοῦ ταῦτ᾽ ἐστίν; IIEI. ὄρνιϑές τινες 

ἐπανιστάμενοι τοῖς δημοτικοῖσιν ὀρνέοις 
ἔδοξαν ἀδικεῖν. HPA. εἶτα δῆτα σίλφιον 1585 
ἐπικνᾷς πρότερον αὐτοῖσιν; IIEI. ὦ χαῖρ᾽, Ἡρά- 

κλεις. 

τί ἔστι; IIOX. πρεσβεύοντες ἡμεῖς ἥκομεν 
παρὰ τῶν ϑεῶν περὶ πολέμου καταλλαγῆς. 
ἔλαιον οὐκ ἔνεστιν ἐν τῇ ληκύϑω. 1 
καὶ μὴν τά γ᾽ ὀρνίϑεια λιπάρ᾽ εἶναι πρέπει. 1590 — 
ἡμεῖς τε γὰρ πολεμοῦντες οὐ κερδαίνομεν, 
ὑμεῖς τ΄ ἂν ἡμῖν τοῖς ϑεοῖς ὄντες φίλοι 
ὄμβριον ὕδωρ ἂν εἴχετ᾽ ἐν τοῖς τέλμασιν, 
ἀλκυονίδας τ᾽ ἂν ἤγεϑ᾽ ἡμέρας ἀεί. 
τούτων περὶ πάντων αὐτοκράτορες ἥκομεν. 1595 
ἀλλ᾽ οὔτε πρότερον πώποϑ'᾽ ἡμεῖς ἤρξαμεν 
πολέμου πρὸς ὑμᾶς. νῦν v' ἐθέλομεν. εἰ δοκεῖ, 
ἐὰν τὸ δίκαιον ἀλλὰ νῦν ἐθέλητε δρᾶν, 
σπονδὰς ποιεῖσϑαι. τὰ δὲ δίκαι᾽ ἐστὶν ταδί" " 
τὸ σκῆπτρον ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν 1600 — 
τὸν Zi ἀποδοῦναι" καὶ διαλλαττώμεϑα. | 

5 
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ἐπὶ τοῖσδε τοὺς πρέσβεις ἐπ᾿ ἄριστον καλῶ. 
ἐμοὶ μὲν ἀπόχρη ταῦτα, καὶ ψηφίζομαι. 
τί, ὦ κακόδαιμον; ἡλίϑιος καὶ γάστρις εἶ. 
ἀποστερεῖς τὸν πατέρα τῆς τυραννίδος; 1605 
ἄληϑες; οὐ γὰρ μεῖξον ὑμεῖς οἱ ϑεοὶ 
ἰσχύυσετ᾽. ἣν ὄρνιϑες ἄρξωσιν κάτω; 
νῦν μὲν γ᾽ ὑπὸ ταῖς νεφέλαισιν ἐγκεκρυμμένοι 
κύψαντες ἐπιορκοῦσιν ὑμᾶς οἵ βοοτοί: 
ἐὰν δὲ τοὺς ὄρνεις ἔχητε συμμάχους. 1610 
ὅταν ὀμνύῃ τις τὸν κόρακα καὶ τὸν zc, 
ὁ χόραξ παρελϑὼν τοὐπιορχοῦντος λάϑρα 
προσπτάμενος ἐκκόψει τὸν ὀρϑαλμὸν ϑενών. 
νὴ τὸν Ποσειδῶ. ταῦτά γέ τοι καλῶς λέγεις. 
κἀμοὶ δοκεῖ. IIEI. τί δαὶ σὺ φής; TPI. ναβαισα-- 

τρεῦ. 1615 
ὁρᾷς ; ἐπαινεῖ χούτος. ἕτερον νῦν ἔτι 
ἀκούσαϑ'᾽ ὅσον ὑμᾶς ἀγαϑὸν ποιήσομεν. 
ἐάν τις ἀνθρώπων ἵερεῖόν τῷ ϑεῶν 
εὐξάμενος εἶτα διασοφίζηται λέγων, 
μενετοὶ ϑεοί, καὶ μάποδιδῷ μισητία., 1620 . 
ἀναπράξομεν καὶ ταῦτα. IIOX. φέρ᾽ ἴδω. τῷ 

τρόπῳ; 
ὅταν διαριϑμῶν ἀργυρίδιον τύχῃ 
ἅνϑρωπος οὗτος. ἢ καϑηήται λούμενος, 

καταπτάμενος (xvivog , ἀναρπάσας Act go. 
προβάτοιν δυοῖν τιμὴν ἀνοίσει τῷ 9568. 1625 
τὸ σκῆπτρον ἀποδοῦναι πάλιν ψηφίξομαι 
τούτοις ἐγώ. ΠΟΣ. καὶ τὸν Τριβαλλόν νυν égov. 

. ὁ Τριβαλλός, οἰμώξειν δοκεῖ σοι; TPI. σαυ- 
vox. 

βακταρικροῦσα. HPA. φησὶν εὖ λέγειν πάνυ. 
εἴ τοι δοκεῖ σφῶν ταῦτα, κἀμοὶ συνδοκεῖ. 1630 

ARISTOPH. II. 9 
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HPA. οὗτος. δοκεῖ δρᾶν ταῦτα τοῦ σκήπτρου πέρι. 
IIEI. καὶ νὴ 4 ἕτερόν γ᾽ ἐστὶν οὗ ̓ μνήσϑην ἐγώ. 

τὴν μὲν γὰρ Ἥραν παραδίδωμι τῷ Zl, 
τὴν δὲ Βασίλειαν τὴν χόφην γυναῖκ᾽ ἐμοὺ 
ἐκδοτέον ἐστίν. IIOZ. οὐ διαλλαγῶν ἐρᾷς. 1685. 
ἀπίωμεν οἴκαδ᾽ αὖϑις. IIEI. ὀλίγον μοι μέλει. 
μάγειθξ, τὸ κατάχυσμα χρὴ ποιεῖν γλυκύ. 

HPA. o δαιμόνι᾽ ἀνθρώπων Πόσειδον. ποῖ φέρει; 
ἡμεῖς περὶ γυναικὸς μιᾶς OU : 

IIOX. τί δαὶ ποιῶμεν: HPA. ὅτι; διαλλαττώμεϑα. 1640 - 
ΠΟΣ. τί δ᾽. ὠξύρ᾽ ; ovx οἶσϑ᾽ ἐξαπατώμενος πάλαι; 

βλάπτεις δέ vo, σὺ σαυτόν. ἣν γὰρ ἀποϑάνῃ 
ὁ Ζεύς. παραδοὺς τούτοισι τὴν τυραννίδα, 
πένης ἔσει σύ. σοῦ γὰρ ἅπαντα γίγνεται 
τὰ χρήμαϑ'. ὅσ᾽ ἂν ὁ Ζεὺς ἀποϑνήσκων κατα- 

λίπῃ. 1645. 

IIEI. οἴμοι. τάλας, οἷόν G& περισοφίζεται. 
δεῦρ᾽ ὡς ἔμ᾽ ἀποχώφησον; ἵνα τί σοι φράσω. 
διαβάλλεταί σ᾽ ὁ ϑεῖος. e) πονηρὲ σύ. ἕ 
τῶν γὰρ πατρῴων οὐδ᾽ ἀκαρῆ μέτεστί σοι 
κατὰ τοὺς νόμους" νόϑος γὰρ εἶ xov γνήσιος. 1650 

HPA. ἐγὼ vó9og; τί λέγεις; ΠΕΙ͂. σὺ μέντοι νὴ Ζία, — | 
ὧν γε ξένης γυναικός. ἢ πῶς ἂν ποτε 
ἐπίκληρον εἶναι τὴν ̓ 4ϑηναίαν δοκεῖς, 
οὖσαν ϑυγατέρ᾽, ὄντων ἀδελφῶν γνησίων: 

HPA. τί δ΄. ἣν ὁ πατὴρ ἐμοὶ διδῷ τὰ χρήματα 1666. 
voto ᾿ξαποϑνήσχων; IIEI. ὁ νόμος αὐτὸν ovx ἐᾷ. 
οὗτος ὁ Ποσειδῶν πρῶτος. ὃς ἐπαίρει σε νῦν, 
ἀνϑέξεταί σου τῶν πατρῴων χρημάτων 
φάσκων ἀδελφὸς αὐτὸς εἶναι γνήσιος. | 
ἐρῶ δὲ δὴ καὶ τὸν Σόλωνός σοι νόμον" 1660. 
Νόϑῳ δὲ μὴ εἶναι ἀγχιστείαν. παίδων ὄντων 
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γνησίων. ἐὰν δὲ παῖδες μὴ ὦσι γνήσιοι. τοῖς 1665 
ἐγγυτάτω γένους μετεῖναι τῶν χρημάτων. 
ἐμοὶ δ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲν τῶν πατρῴων χρημάτων 
μέτεστιν; ΠΕΙ͂. οὐ μέντοι μὰ Ζία. λέξον δέ μοι, 
ἤδη σ᾽ 0 πατὴρ εἰσήγαγ᾽ ἐς τοὺς φράτορας; 
οὐ δῆτ᾽ ἐμέ γε. καὶ δῆτ᾽ ἐθαύμαξον πάλαι. 1670 
τὶ δῆτ᾽ ἄνω κέχηνας. αἰκίαν βλέπων: 
ἀλλ᾽ ἣν μεϑ' ἡμῶν ἧς, καταστήσω σ᾽ ἐγὼ 

τύραννον. ὀρνίϑων παρέξω σοι γάλα. 
δίκαι᾽ ἔμοιγε καὶ πάλιν δοκεῖς λέγειν 
περὶ τῆς κόρης. κἄγωγε παραδίδωμί GOL. 1675 
τί δαὶ σὺ φής; IIOZ.. τἀναντία ψηφίξομαι. 
ἐν τῷ Τριβαλλῷ πᾶν τὸ πρᾶγμα. τί σὺ λέγεις: 
καλάνι κόραυνα καὶ μεγάλα βασιλιναῦ 
ὄρνιτο παραδίδωμι. HPA. παραδοῦναι λέγει. 
μὰ τὸν zit οὐχ οὗτός γε παραδοῦναν λέγει, 1680 
εἶ μὴ βαδίξειν ὥσπερ αἵ χελιδόνες. 
οὐκοῦν παραδοῦναι ταῖς χελιδόσιν λέγει. 
σφὼ νῦν διαλλάττεσϑε καὶ ξυμβαίνετε" 
ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ σφῶν δοκεῖ. σιγήσομαι. 
ἡμῖν ἃ λέγεις σὺ πάντα συγχωρεῖν δοκεῖ. 1685 
ἀλλ᾽ ἴϑι μεϑ' ἡμῶν αὐτὸς ἐς τὸν οὐρανόν, 
ἵνα τὴν Βασίλειαν καὶ τὰ πάντ᾽ ἐκεῖ λάβῃς. 
ἐς καιρὸν ἄρα κατεκόπησαν οὑτοιὶ 
ἐς τοὺς γάμους. HPA. βούλεσϑε δῆτ᾽ ἐγὼ τέως 
ὀπτῶ τὰ κρέα ταυτὶ μένων; ὑμεῖς δ᾽ ἴτε. 1690 
OzTüg τὰ κρέα; πολλήν γε τενϑείαν λέγεις. 
οὐκ εἶ μεϑ᾽ ἡμῶν; HPA. εὖ γε μέντἂν διετέϑην. 
ἀλλὰ γαμικὴν χλανίδα δότω τις δεῦρό μοι. 
ἔστι δ᾽ ἐν Φαναῖσι πρὸς τῇ 
Κλεψύδρᾳ πανοῦργον ἐγ-- 1696 
γλωττογαστόρων γένος, 
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oi ϑερίζουσίν τε καὶ σπεί-- 
ρουσι καὶ τρυγῶσι ταῖς yAcT- 
ταισι συκαξουσί τε: i 

βάρβαροι δ᾽ εἰσὶν γένος. 1700 - 
Γοργίαι τε καὶ Φίλιπποι. ᾿ 
κἀπὸ τῶν ἐγγλωττογαστό-- 
ρῶν ἐχείνων τῶν Φιλίππων 
πανταχοῦ τῆς ̓Ἵττικῆς ἡ 
γλῶττα χωρὶς τέμνεται. 1705 

AIT. ὦ πάντ᾽ ἀγαϑὰ πράττοντες, 5 μείξω λόγου, 
ὦ τρισμακάριον πτηνὸν ὀρνίϑων γένος, 
δέχεσϑε τὸν τύραννον ὀλβίοις δόμοις. 
προσέρχεται γὰρ οἷος οὔτε παμφαὴς ῇ 
ἀστὴρ ἰδεῖν ἔλαμψε χρυσαυγεῖ δόμῳ, 1710 
οὔϑ᾽ ἡλίου τηλαυγὲς ἀκτίνων σέλας Ἷ 
τοιοῦτον ἐξέλαμψεν, οἷον ἔρχεται 
ἔχων γυναικὸς κάλλος οὐ φατὸν λέγειν, 
πάλλων κεραυνόν, πτεροφόρον Ζιὸς βέλος" ; 
ὀσμὴ δ᾽ ἀνωνόμαστος ἐς βάϑος κύκλου 1715 
χωφεῖ, καλὸν ϑέαμα: ϑυμιαμάτων δ΄ ; 
αὐραι διαψαίρουσι πλεκτάνην καπνοῦ. 
ὁδὶ δὲ καὐτός ἐστιν. ἀλλὰ χρὴ ϑεᾶς 
Μούσης ἀνοίγειν ἱερὸν εὔφημον στόμα. ᾿ 

ΧΟΡ. ἄναγε, δέεχε, πάραγε, πάρεχε, 1720. 
περιπέτεσϑε : 
μάκαρα μάκαρι σὺν τύχα. 
ο φεῦ φεῦ τῆς ὥρας, τοῦ κάλλους. 

ὦ μακαριστὸν σὺ γάμον τῇδε πόλει γήμας. 1728 
μεγάλαι μεγάλαι κατέχουσι τύχαι 1 

γένος ὀρνίϑων 
διὰ τόνδε τὸν ἄνδρ᾽. ἀλλ᾽ ὑμεναίοις 
καὶ νυμφιδίοισι δέχεσϑ᾽ ὁδαῖς 

Dt 
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αὐτὸν καὶ τὴν Βασίλειαν. 
Ἥρᾳ ποτ᾽ Ὀλυμπίᾳ 
τῶν ἠλιβάτων ϑρόνων 
ἄρχοντα ϑεοῖς μέγαν 
"Μοῖραι ξυνεκοίμισαν 
ἐν τοιῷδ᾽ ὑμεναίῳ. 
Ὑμὴν à , Ὑμέναι᾽ à. 
ὁ δ᾽ ἀμφιϑαλὴς Ἔρως 
χρυσόπτερος ἡνίας 
εὔϑυνε παλιντόνους. 
Ζηνὸς πάροχος γάμων 
τῆς τ᾽ εὐδαίμονος Ἥρας. 
Ὑμὴν Ge ; Tuévew Q. 

ἐχάρην ὕμνοις. ἐχάρην ὠδαῖς" 
ἄγαμαι δὲ λόγων. ἄγε νυν αὐτοῦ 
καὶ τὰς χϑονίας κλήσατε βροντᾶς, 
τάς τὲ πυρώδεις Διὸς ἀστεφοπάς, 
δεινόν Y ἀργῆτα κεραυνόν. 
ὦ μέγα χρύσεον ἀστεροπῆς gos, 
c) Zhs ἄμβροτον ἔγχος 

πύρφορον. ὦ χϑόνιαι βαρυαχέες 
ὀμβροφόροι 9" ἅμα βρονταί, 

αἷς ὅδε νῦν χϑόνα σείει. 
διὰ σὲ τὰ πάντα κρατήσας, 
καὶ πάρεδρον Βασίλειαν ἔχει ΖΊιός. 
Ὑμὴν ὦ  Ὑμέναι᾽ a. 

ἔπεσϑε vOv γάμοισιν. ὦ 
φῦλα πάντα συννόμων 

7.2 3. 5 , A 
«7500900 , ἐπέτε πέδον Ζίιος 
καὶ λέχος γαμήλιον. 

ὄρεξον, ὦ μάκαιρα; σὴν 
'χεῖρα. καὶ πτερῶν ἐμῶν 

1780 

1735 

1740 

1745 

1750 
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λαβοῦσα συγχόρευσον" αἴ- 
ρων δὲ κουφιῶ σ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡ. ἀλαλαλαί, ἰὴ Παιών, 
τήνελλα καλλίνικος, ὦ 
δαιμόνων ὑπέρτατε. 
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ib 
“υσιστράτη τις “ϑήνησι τῶν πολιτίδων καὶ τῶν Πελοπον- 

νησίων. ἔτει δὲ καὶ Βοιωτίων γυναικῶν. σύλλογον ἐποιήσατο. 
διαλλαγὰς μηχανωμένη τοῖς Ἕλλησιν" ὀμόσαι δὲ ἀναπείσασα μὴ 
πρότερον τοῖς ἀνδράσι, συνουσιάξειν , πρὶν ἂν πολεμοῦντες ἀλ- 
λήλοις παύσωνται, τὰς μὲν ἐξωπίους ἐμπριλὰς καταλιποῦσα 
ὀπίσω, αὐτὴ δὲ πρὸς τὰς κατειληφυίας τὴν ἀκρόπολιν μετὰ τῶν 
οἰκείων ἀπαντᾷ. συνδραμόντων δὲ πρεσβυτῶν πολιτῶν μετὰ 
λαμπάδων καὶ πυρὸς πρὸς τὰς πύλας. τὴν ἀναστολὴν ποιεῖται 
ἐξελθοῦσα, καὶ προβούλου τινὸς uev. ὀλίγον παραβιάσασϑαι μετὰ 
τοξοτῶν δρμήσαντος. εἶτα δὲ ἀποκρουσϑέντος καὶ διαπυνϑανο- 
μένου τί [ βουλόμεναι ταῦτα δεδράκασι, τὸ μὲν πρῶτόν φασιν ὅτι 
ἐγκρατεῖς γενόμεναι τοῦ ἀργυρίου μὴ ἐπιτρέψουσι τοῖς ἀνδράσιν 
ἀπὸ τούτου πολεμεῖν. δεύτερον. δὲ ori πολὺ ἄμεινον ταμιεύσον- 
ται καὶ τὸν παρόντα πόλεμον τάχιστα. καταπαύσουσιν. οὗτος μὲν 
οὖν καταπλαγεὶς τοῦ ϑράσους ὡς τοὺς συμπροβούλους οἴχεται. 
ταῦτα μὴ παύσας" οἵ δὲ γέροντες ὑπομένοντες ταῖς γυναιξὶ λοι- 
δοροῦνται. μετὰ ταῦτα αὐτῶν τινες αὐτομολοῦσαι μάλα γελοίως 
δι᾿ ἀκρασίαν ὡς τοὺς ἄνδρας ἁλίσκονται" ἐγκαρτεροῦσι, 08 2υ- 
σιστράτης ἵκετευούσης. Κινησίας τις τῶν πολιτῶν. ἀκρατῶς 
ἔχων τῆς γυναικός, παραγίνεται" ἢ δὲ χυτροτομοῦσα αὐτὸν. ἐπ- 
ἀγγέλλεται μέν ἢ τὰ περὶ τῶν διαλλαγῶν δὲ σπουδάζει. ἀφι- 
κνοῦνται δὲ καὶ παρὰ “4ακεδαιμονίων περὶ σπονδῶν κήρυκερ;, 
ἐμφανίξοντες ἅμα καὶ τὰς προτέρας γυναῖκας. συνταχϑέντες δὲ 
σφίσιν (οἵ vaio) πρέσβεις αὐτοκράτορας ἀποστέλλουσιν. of 
μὲν γέροντες εἰς ταυτὸν ταῖς γυναιξὶν ἀποκαταστάντες ἕνα χορὸν 
ἐκ τῆς διχορίας. ἀποστέλλουσι" καὶ “υσιστράτη τοὺς παραγενο- 
μένους πρὸς αὐτὴν ἐκ “Πακεδαίμονος πρέσβεις ὀργῶντας διαλ- 
λάττεσϑαι προσέλκει" καὶ ἑκατέρους ἀναμνήσασα (τῆς) παλαιᾶς 
εἰς ἀλλήλους γενομένης (εὐνοίας) διαλλάττει ἔν φανερῷ. καὶ ξε- 
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νίσασα κοινῇ παραδίδωσι τὰς γυναῖκας ἑκάστοις ἄγεσϑαι. ἐδι- 
δάχϑη ἐπὶ Καλλίου ἄρχοντος τοῦ “μετὰ Κλεόκριτον ἄρξαντος. 
εἰσῆκται δὲ διὰ Καλλιστράτου. ἐκλήϑη “υσιστράτη παρὰ τὸ λῦ- 
σαι τὸν στρατόν. 

II. 

ud 4d i ue 

“Δυσιστράτη καλέσασα τὰς πολίτιδας 
ὑπέϑετο φεύγειν μηδὲ μίγνυσϑ᾽ ἄρρεσιν, 
ὕπως ; γενομένης νῦν στάσεως ἐμφυλίου, 
τὸν πρὸς, “ἄκωνας πόλεμον αἴρωσιν λόγῳ 
μένωσί, T οἴκοι πάντες. ὡς δὲ συνέϑετο, 5 
τινὲς μὲν αὐτῶν τὴν ἀκρόπολιν διεκράτουν, 
τινὲς δ᾽ ἀπεχώρουν. of τ᾽ ἀπὸ | Σπάρτης πάλιν 
ταυτὸν διεβουλεύοντο. πήρυξ ἐ ἔρχεται 
λέγων περὶ τούτων" τῆς δ᾽ ὁμονοίας γενομένης, 
σπονδὰς ϑέμενοι τὸν πόλεμον ἐξέρρησαν. 10 

] 
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AA. εἴ τις εἰς Βακχεῖον αὐτὰς ἐκάλεσεν, 
qs Πανός, ἢ᾽ zi Κωλιάδ᾽, ἢ᾿ς Γενετυλλίδος, 
οὐδ᾽ ἂν διελϑεῖν ἦν ἂν ὑπὸ τῶν τυμπάνων. 
νῦν δ᾽ οὐδεμία πάρεστιν ἐνταυϑοῖ γυνή, 
πλὴν ἥ γ᾽ ἐμὴ κωμῆτις ἥδ᾽ ἐξέρχεται. Ἷ 5 
χαῖρ᾽, ὦ Καλονίκη. KAA. καὶ σύ y , à 4v6i- 

στράτη. 
ví συντετάραξαι; μὴ σκυϑρώπαζ᾽. ὦ τέκνον. 
οὐ γὰρ πρέπει σοι τοξοποιεῖν τὰς ὀφρῦς. 
ἀλλ᾽, ὦ Καλονίκη, κάομαι τὴν καρδίαν, 
καὶ πόλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν γυναικῶν ἄχϑομαι, 10 
ὁτιὴ παρὰ μὲν τοῖς ἀνδράσιν νενομίσμεϑα 
εἶναι πανοῦργοι. KA A. καὶ γάρ ἐσμεν νὴ Δία. 
εἰρημένον δ᾽ αὐταῖς ἀπαντᾶν ἐνθάδε 
βουλευσομέναισιν οὐ περὶ φαύλου πράγματος, 
εὕδουσι κοὐχ ἥκουσιν. ΚΑ͂Δ. ἀλλ᾽, ὦ φιλτάτη, 15 
ἥξουσι" χαλεπή τοι γυναικῶν ἔξοδος. 
ἡ μὲν γὰρ ἡμῶν περὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐκύπτασεν, 
ἡ δ᾽ οἰκέτην ἤγειρεν, ἡ δὲ παιδίον 
κατέκλινεν, ἡ δ᾽ ἔλουσεν, ἡ δ᾽ ἐψώμισεν. 
ἀλλ᾽ ἕτερα τἄρ᾽ ἦν τῶνδε προὐργιαίτερα 20 
αὐταῖς. KA A. τί δ᾽ ἐστίν, ὦ φίλη Ζ“υσιστράτη, 
ἐφ᾽ ὅ τι ποϑ᾽ ἡμᾶς τὰς γυναῖκας συγκαλεῖς; 
τί τὸ πρᾶγμα; πηλίκον τι; ATE. μέγα. KAA. μῶν 

καὶ παχύ; 
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καὶ νὴ Ζία παχύ. KA A. κᾷτα πῶς οὐχ ἥκομεν; 

. οὐχ οὗτος ὁ τρόπορ᾽ ταχὺ γὰρ ἂν ξυνήλθομεν. 95 

ἀλλ᾽ ἔστιν ὑπ᾽ ἐμοῦ πρᾶγμ᾽ ἀνεξητημένον, 
πολλαῖσί τ᾽ ἀγρυπνίαισιν ἐρριπτασμένον. 

. ἦ πού τι λεπτόν ἐστι τοὐρριπτασμένον. 
. οὕτω ys λεπτὸν ὥσϑ'᾽ ὅλης τῆς Ἑλλάδος 

ἐν ταῖς γυναιξίν ἐστιν ἡ σωτηρία. 80 
2 » ’, 372 9... 9 lt ^ E 

. ἐν ταῖς γυναιξίν ; ἐπ᾿ ὀλίγου yag εἴχετο. 
. ὡς ἔστ᾽ ἐν ἡμῖν τῆς πόλεως τὰ πράγματα, 
ἢ μηκέτ᾽ εἶναι μήτε Πελοποννησίους 

. βέλτιστα τοίνυν μηκέτ᾽ εἶναι νὴ Δία. 
. Βοιωτίους τε z&vrag ἐξολωλέναι. 35 
. μὴ δῆτα πάντας γ᾽, ἀλλ᾽ ἄφελε τὰς ἐγχέλεις. 

Ἁ - ? - 3 2 P] , 

. περὶ τῶν 4ϑηνῶν Ó ovx ἐπιγλωττήσομαι 
τοιοῦτον οὐδέν: ἀλλ᾽ ὑπονόησον σύ μοι. 
ἣν δὲ ξυνέλϑωσ᾽ αἱ γυναῖκες ἐνθάδε, 
αἵ τ᾽ ἐκ Βοιωτῶν αἵ τε Πελοποννησίων 40 
ἡμεῖς T£ , κοινῇ σώσομεν τὴν Ελλάδα. 
τί δ᾽ ἂν γυναῖκες φρόνιμον ἐργασαίατο 
ἢ λαμπρόν, αἵ καϑήμεϑ' ἐξανϑισμέναι, 
κροχωτὰ φοροῦσαι καὶ κεκαλλωπισμέναι 

καὶ Κιμβερίκ᾽ ὀρϑοστάδια καὶ περιβαρίδας; 45 
ταῦτ᾽ αὐτὰ γάρ τοι κἄσϑ'᾽ ἃ σώσειν προσδοκῶ, 
τὰ χροκωτέδια καὶ τὰ μύρα vat περιβαρίδες 
qn ̓ γχουσα καὶ τὰ διαφανῆ χιτώνια. 
τένα δὴ τρόπον zo9' ; ATX.. ὥστε τῶν νῦν μηδένα 
ἀνδρῶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν αἴρεσϑαι δόρυ. 60 
κροκωτὸν ἄρα νὴ τὼ ϑεὼ ᾽γὼ βάψομαι. | 
μήτ᾽ ἀσπίδα λαβεῖν ΚΑ 1. Κιμβερικὸν ἐνδύσομαι. 
μήτε ξιφίδιον. KA A. κτήσομαι περιβαρίδας. 
ἄρ᾽ οὐ παρεῖναι τὰς γυναϊκας δῆτ᾽ ἐχρῆν; 
οὐ γὰρ μὰ Ζ ἀλλὰ πετομένας ἥκειν πάλαι. 55 
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ATE. ἀλλ᾽, à uA , ὄψει τοι σφόδρ᾽ αὐτὰς Mrviuds, 
ὅπαντα δρώσας τοῦ δέοντος ὕστερον. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ Παράλων οὐδεμία γυνὴ πάρα, 
οὐδ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος. KA A. ἀλλ᾽ ἐκεῖναί γ᾽ οἵδ᾽ ὅτι 
ἐπὶ τῶν κελήτων διαβεβήκασ᾽ ὄρϑριαι. 60 

AT. οὐδ᾽ ἃς προσεδόκων κἀλογιξόμην ἐγὼ 
πρώτας παρέσεσϑαι δεῦρο τὰς ̓ 'Ζχαρνέων 
γυναῖκας, οὐχ ἥκουσιν. ΚΑ. ἡ γοῦν Θεαγένους 
ὡς δεῦρ᾽ ἰοῦσα ϑοὐκάτειον ἤρετο. 
ἀτὰρ αἵδε καὶ δή σοι προσέρχονταί τινες" 65 
αἱ δ᾽ αὖθ᾽ ἕτεραι χωροῦσί τινες. ἰοὺ ἰού, 
πόϑεν εἰσίν; AT. Ἄμε τ ΘΗ ΕΘΘ ΕΗ KAA. νὴ 

τὸν Za) 
ὁ γοῦν ἀνάγυρός μοι κεκινῆσθαι δοκεῖ. 

MTP. μῶν ὕστεραι πάρεσμεν. ὦ «Τυσιστράτη: ; 

τί φής; τί σιγᾷς; AT. ovx ἐπαινῶ, Mvgoívg, 70 
ἥκουσαν ἄρτι περὶ τοιούτου πράγματος. 

ΜΥΡ. μόλις γὰρ εὗρον ἐν σκότῳ τὸ ξώνιον.. 
ἀλλ᾽ εἴ τι πάνυ δεῖ, ταῖς παρούσαισιν λέγε. 

ATZ. μὰ AC, ἀλλ᾽ ἐπαναμείνωμεν ὀλίγου γ᾽ εἵνεκα 
τάς τ᾿ ἐκ Βοιωτῶν τάς τε Πελοποννησίων 75 
γυναῖκας ἐλϑεῖν. MTP. πολὺ σὺ κάλλιον λέγεις. 
ἡδὶ δὲ καὶ δὴ “αμπιτὼ προσέρχεται. 

ΑΥΣ. ὦ φιλτάτη Λάκαινα, χαῖρε, “αμπιτοῖ. 
οἷον τὸ κάλλος, γλυκυτάτη , 60v φαίνεται. 

ὡς δ᾽ εὐχροεῖς, ὡς δὲ σφριγᾷ τὸ σῶμά σου. 80 
κἂν ταῦρον ἄγχοις. A AM. μάλα V οἰῶ vol τὼ σιώ" “Ὁ 

γυμνάδδομαι γὰρ καὶ ποτὶ πυγὰν ἄλλομαι. 
AT. ὡς δὴ καλὸν τὸ χρῆμ᾽ ἔχεις τῶν τιτϑίων. 
AAM. ἅπερ ἵερεῖόν τοί μ᾽ ὑποψαλάσσετε. 
ATX. ἡδὶ δὲ ποδαπή᾽ G9. ἡ νεᾶνις ἡτέρα; 85 
4AM. πρέσβειρά τοι ναὶ τὼ σιὼ Βοιωτία 

ἕως, jw 
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ἵκει z09" ὑμέ. ATE. νὴ At , ὦ Βοιωτία, 
καλόν γ᾽ ἔχουσα τὸ πεδίον. KA A. καὶ νὴ Δία 
κομψότατα τὴν βληχῶ γε παρατετιλμένη. 
τίς δ᾽ ἡτέρα παῖς; 44ΚΜ. χαΐα ναὶ τὼ GLO, 90 
Κορινϑία δ᾽ αὖ. ΑΥ̓Σ. χαΐα νὴ τὸν Ζία 
δήλη ᾽στὶν οὖσα ταυταγὶ τἀντευϑενί. 

. τίς δ᾽ αὖ ξυναλίαξε τόνδε τὸν στόλον. 
, 

τὸν τᾶν γυναικῶν; ATZX. ἥδ᾽ ἐγώ. A4AM. uv- 
σιδδέ τοι 

0 τι λῇς ποϑ᾽ ἁμέ. ΜΥΡ. νὴ AC, ὦ φίλη γύναι. 95 
. λέγε δῆτα τὸ σπουδαῖον 0 τι τοῦτ᾽ ἐστί GOL. 

, CIS Y , δι ECL το P 
j λέγοιμ ἂν ἤδη. πρὶν λέγειν δ΄. ὑμᾶς τοδὶ 
ἐπερήσομαί τι μικρόν. MTP. 0 τι βούλει γε σύ. 

: τοὺς πατέρας οὐ ποϑεῖτε τοὺς τῶν παιδίων 

ἐπὶ στρατιᾶς ἀπόντας: εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι 100 

πάσαισιν ὑμῖν ἐστὶν ἀποδημῶν ἀνήρ. 
. ὁ γοῦν ἐμὸς ἀνὴρ πέντε μῆνας. ὦ τάλαν, 

ἄπεστιν ἐπὶ Θράκης φυλάττων Εὐκράτην. 

. ὃ δ᾽ ἐμός γε τελέους ἑπτὰ μῆνας ἐν Πύλῳ. 
. ὁ δ᾽ ἐμός γα. κἂν ἐκ τᾶς ταγᾶς ἔλσῃ πόκα, 105 
πορπακισάμενος φροῦδος ἀμπτάμενος ἔβα. 

. ἀλλ᾽ οὐδὲ μοιχοῦ καταλέλειπται φεψάλυξ. 
- ἐξ οὗ γὰρ ἡμᾶς προὔδοσαν Μιλήσιοι, 

οὐκ εἶδον οὐδ᾽ ὄλισβον ὀκτωδάκτυλον, 
ὃς ἦν ἂν ἡμῖν σκυτίνη ᾽πικουρία. 110 
ἐθέλοιτ᾽ ἂν οὖν. εἰ μηχανὴν εὕροιμ᾽ ἐγώ. 
μετ᾽ ἐμοῦ καταλῦσαι τὸν πόλεμον; MTP. νὴ τὼ 

ϑεώ" 
ἔγωγε viv κἂν εἴ με χρείη τοὔγκυκλον 
τουτὶ καταϑεῖσαν ἐκπιεῖν αὐθημερόν. 
ἐγὼ δέ γ᾽ ἂν κἂν ὡσπερεὶ ψῆτταν δοκῶ 11ὅ 
δοῦναι ἂν ἐμαυτῆς παρταμοῦσα ϑήμισυ. [4 
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ἐγὼ δὲ καί κα ποττὸ Ταύγετόν γ᾽ ἄνω 
ἔλσοιμ᾽, ὅπα μέλλοιμί γ᾽ εἰράναν ἰδεῖν. 
λέγοιμ᾽ ἄν" οὐ δεῖ γὰρ κεκρύφϑαι τὸν λόγον. 
ἡμῖν γάφ; οὖ γυναῖκες, εἴπερ μέλλομεν 120 

ἀναγκάσειν τοὺς ἄνδρας εἰρήνην ἄγειν, 
ἀφεκτέ᾽ ἐστὶ KA4 4. τοῦ; φράσον. ATA. mouj- 

σετ᾽ οὖν; 
ποιήσομεν, κἂν ἀποϑανεῖν ἡμᾶς δέῃ. 
ἀφεκτέα τοίνυν ἡμίν ἐστι τοῦ πέους. 
T rot μεταστρέφεσϑε: : ποῖ βαδίζετε ; : 120 
αὗται; τί μοι μυᾶτε κἀνανεύετε:; 
τί χρὼς τέτραπται; τί δάκρυον κατείβεται:; 
ποιήσετ᾽. ἢ OU ποιήσετ᾽ ; ἢ τί μέλλετε; 
οὐκ ἂν ποιήσαιμ᾽, ἀλλ᾽ ὃ πόλεμος ἑρπέτω. 
μὰ zb οὐδ᾽ ἔγωγ᾽ ἄν. ἀλλ᾽ ὃ πόλεμος ἑρπέτω. 180 
ταυτὶ σὺ λέγεις, ὦ μῆξέα: ; xol μὴν ἄρτι γε 
ἔφησϑα σαυτῆς κἂν παρατεμεῖν ϑήμισυ. 

ἄλλ᾽ ἄλλ᾽ ὅ τι βούλει: κἄν με χρῇ, διὰ τοῦ πυρὸς 
ἐϑέλω βαδίξειν: τοῦτο μᾶλλον τοῦ πέους. 
οὐδὲν γὰρ oiov, ὦ φίλη “υσιστράτη. 138 
τί δαὶ σύ; ΜΥΡ. κἀγὼ βούλομαι διὰ τοῦ πυρός. 
ὦ παγκατάπυγον ϑήμέτερον ἅπαν γένος: 
οὐκ ἐτὸς ἀφ᾽ ἡμῶν εἰσιν ei τραγῳδίαι. 
οὐδὲν γάρ ἐσμεν πλὴν Ποσειδῶν καὶ σκάφη. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλη Λάκαινα, σὺ γὰρ ἐὰν γένῃ 140 
μόνη μετ᾽ ἐμοῦ, τὸ πρᾶγμ᾽ ἀνασωσαίμεσϑ' ἔτ᾽ ἄν, 
ξυμψήφισαί μου. 44Μ. χαλεπὰ μὲν ναὶ τὼ σιὼ 
γυναῖκας ὑπνῶν ἐστ᾽ ἄνευ ψωλᾶς μόνας. 
ὅμως ye uiv δεῖ τᾶς γὰρ εἰράνας μάλ᾽ αὖ. 
c) φιλτάτη σὺ καὶ μόνη τούτων γυνή. 145 
εἰ δ᾽ ὡς μάλιστ᾽ ἀπεχοίμεϑ' ov σὺ δὴ λέγεις, 
ὃ μὴ γένοιτο, μᾶλλον ἂν διὰ τουτογὶ 
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γένοιτ᾽ ἂν εἰρήνη; ATE. πολύ ys νὴ và 909. 
εἰ γὰρ καϑηήμεϑ'᾽ ἔνδον ἐντετριμμέναι 
x&v τοῖς χιτωνίοισι τοῖς ἀμοργίνοις 150 
γυμναὶ παρίοιμεν. δέλτα παρατετιλμέναι., 
στύοιντο δ᾽ ἄνδρες κἀπιϑυμοῖεν πλεκοῦν, 
ἡμεῖς δὲ μὴ πφοσίοιμεν , ἀλλ᾽ ἀπεχοίμεϑα; 
σπονδὰς ποιήσαιντ᾽ ἂν ταχέως, εὖ οἶδ᾽ ὅτι. 
ὁ γῶν ἹΜενέλαος τᾶς Ἑλένας τὰ μᾶλα πα 185 

γυμνᾶς παραυιδὼν ἐξέβαλ᾽. οἰῶ, τὸ ξίφος. 

τί δ᾽. ἣν ἀφίωσ᾽ ἄνδρες ἡ ἡμᾶς, e udin 
τὸ τοῦ Φερεκράτους. κύνα δέρειν δεδαρμένην. 
φλυαρία ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ μεμιμημένα. 
ἐὰν λαβόντες δ᾽ ἐς τὸ δωμάτιον βίᾳ 160 
ἕλκωσιν ἡμᾶς; AT. ἀντέχου σὺ τῶν ϑυρῶν. 
ἐὰν δὲ τύπτωσιν. τί; ΑΥ̓Σ. παρέχειν χρὴ κακῶς. 
οὐ γὰρ ἔνι τούτοις ἡδονὴ τοῖς πρὸς βίαν. 
κἄλλως ὀδυνᾶν χρή" κἀμέλει ταχέως πάνυ 
ἀπεροῦσιν. οὐ γὰρ οὐδέποτ᾽ εὐφρανϑήσεταν 166 
ἀνήρ, ἐὰν μὴ τῇ γυναικὶ συμφέρῃ. 
εἴ τοι δοκεῖ σφῶν ταῦτα, χήμῖν ξυνδοκεῖ. 
καὶ τὼς μὲν ἁμῶν ἄνδρας ἁμὲς πείσομες 
παντᾷ δικαίως ἄδολον εἰράναν ἄγειν" 
τὸν τῶν ᾿Ζσαναίων γα μὰν ῥυάχετον 170 
πᾶ κά τις ἀμπείσειεν αὖ μὴ πλαδδιὴν; 
ἡμεῖς ἀμέλει opi τά γε παρ᾽ ἡμῖν πείσομεν. 

οὐχ ἃς πόδας κ᾽ ἔχωντι ταὶ i Tou o ess 
καὶ τἀργύριον τὥβυσσον ἡ παρὰ τᾷ σιῷ. 
ἀλλ᾽ ἔστι καὶ τοῦτ᾽ εὐ ́ παρεσχευασμένον" 179 

καταληψόμεϑα γὰρ τὴν ἀκρόπολιν τήμερον. E 
ταῖς πρεσβυτάταις γὰρ προστέτακται τοῦτο δρᾶν, 
ἕως ἂν ἡμεῖς ταῦτα συντιϑώμεϑα, Ü 
ϑύειν δοκούσαις καταλαβεῖν τὴν ἀκρόπολιν. 
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AAM. παντᾷ κ᾿ ἔχοι, καὶ τᾷδε γὰρ λέγεις, καλῶς. 180 
ATE. τί δῆτα ταῦτ᾽ οὐχ ὡς τάχιστα, “αμπιτοῖ, 

ξυνωμόσαμεν. ὅπως ἂν ἀρρήκτος ἔχῃ; 
AAM. πάρφαινε μὰν τὸν ὅρκον, ὡς ὀμιώμεϑα. 
ATE. καλῶς λέγεις. ποῦ ᾿σϑ᾽ ἡ Σκύϑαινα; ποῖ βλέπεις; 

ϑὲς ἐς τὸ πρόσϑεν ὑπτίαν τὴν ἀσπίδα, 185 
καί μοι δότω τὰ τόμιά τις. ΚΑ. “Πυσιστράτη, 
τίν᾽ ὅρκον ὁρκώσεις ποϑ' ἡμᾶς; ΑΥ̓Σ. ὅντινα; 
εἰς ἀσπίδ᾽. ὥσπερ quo. ἐν “ἰσχύλῳ ποτέ, 
μηλοσφαγούσας. KA A. μὴ σύ γ᾽. ὦ “υσιστράτη, 
εἰς ἀσπίδ᾽ ᾿ ὀμόσῃς μηδὲν εἰρήνης πέρι. 190 

ATX. τίς ἂν οὖν γένοιτ᾽ ἂν ὅρκος; KAA. εἰ λευκὸν 
ποῦεν 

ἵππον λαβοῦσαι τόμιον ἐντεμοίμεϑα. 
AT. ποῖ λευκὸν ἵππον; KAA. ἀλλὰ πῶς ὀμούμεϑα 

ἡμεῖς; ΑΥΣ. ἐγώ σοι νὴ AC , ἣν βούλῃ, φράσω. 
ϑεῖσαι μέλαιναν κύλικα μεγάλην ὑπτίαν, 195 
μηλοσφαγοῦσαι Θάσιον οἴνου σταμνίον, 

ὀμόσωμεν ἐς τὴν κύλικα μὴ ̓ πιχεῖν ὕδωρ. 
A4AM. φεῦ δᾶ, τὸν ὅρκον ἄφατον ὡς ἐπαινίω. 
J4 M P2 φερέτω ἽΝ τις ἔνδοϑεν καὶ σταμνίον. 

KAA. ὦ φίλταται γυναῖκες; ὁ χεραμὼν ὅσος. 200 
ταύτην μὲν &v τις εὐθὺς ἡσϑείη λαβών. 

ATZ. καταϑεῖσα ταύτην προσλαβοῦ μοι τοῦ χάπρου. 
δέσποινα Πειϑοῖ καὶ κύλιξ φιλοτησία, 
τὰ σφάγια δέξαι ταῖς γυναιξὶν εὐμενής. 

K A A. εὔχρων ys ϑαῖμα κἀποπυτίξει καλῶς. 205 
AAM. καὶ μὰν ποτόδδει y ' ἁδὺ ναὶ τὸν Κάστορα. 

MTP. ἐᾶτε πρώτην; μ΄, ὦ γυναῖκες ; ὀμνύναι. 
ΚΑ44. μὰ τὴν dotum οὔκ, ἐάν y μὴ λάχῃς. 
ATA. λάξυσϑε πᾶσαι τῆς κύλικος . ὦ “αμπιτοῖ" 

λεγέτω δ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν ut ἅπερ ἂν κἀγὼ λέγω" 310 
ARISTOPH. II. 

5,59 
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ὑμεῖς δ᾽ ἐπομεῖσϑε ταὐτὰ κἀμπεδώσετε. 
Οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε μοιχὸς οὔτ᾽ ἀνὴρ 
οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε μοιχὸς οὔτ᾽ ἀνὴρ 
ὅστις πρὸς ἐμὲ πρόσεισιν ἐστυκώς. λέγε. 
ὅστις πρὸς ἐμὲ πρόσεισιν ἐστυκώς. παπαῖ, 218. 
ὑπολύεταί μου τὰ γόνατ᾽, ὦ “υσιστράτη. 
οἴκοι δ᾽ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον 
οἴκοι δ᾽ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον 
κροκωτοφοροῦσα καὶ κεκαλλωπισμένη, 

κροκωτοφοροῦσα καὶ κεκαλλωπισμένη, 220 
ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ μάλιστά uov- 
ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ μάλιστά μου" 
κοὐδέποϑ' ἑκοῦσα τἀνδρὶ τὠμῷ πείσομαι. 
κοὐδέποϑ'᾽ ἑκοῦσα τἀνδρὶ τὠμῷ πείσομαι. 5 
ἐὰν δέ μ᾽ ἄκουσαν βιάξηται βίᾳ, 225 ἢ 
ἐὰν δέ μ᾽ ἄκουσαν βιάξηται βίᾳ, | 
κακῶς παρέξω κοὐχὶ προσκινήσομαι. 
κακῶς παρέξω κοὐχὶ προσκινήσομαι. 
οὐ πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὰ IIsoouxa. 
οὐ πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὰ Περσικά. 280. 
οὐ στήσομαι λέαιν᾽ ἐπὶ τυροκνήστιδος. 
οὐ στήσομαι λέαιν᾽ ἐπὶ τυροκνήστιδος. 
ταῦτ᾽ ἐμπεδοῦσα μὲν πίοιμ᾽ ἐντευϑενί" 
ταῦτ᾽ ἐμπεδοῦσα μὲν πίοιμ᾽ ἐντευϑενί: 1 
εἰ δὲ παραβαίην. ὕδατος ἐμπλῇϑ'᾽ ἡ «vA. 2353 
εἰ δὲ παφαβαίην. ὕδατος ἐμπλῇϑ'᾽ ἡ κυλιξ. 
ξυνεπόμνυϑ' ὑμεῖς ταῦτα πᾶσαι; MTP. νὴ ín. 
φέρ᾽ ἐγὼ καϑαγίσω τήνδε. KA4. τὸ μέρος γ᾽, 

φίλη, 
ὅπως ἂν ὦμεν εὐϑὺς ἀλλήλων φίλαι. 3 

τίς ὡλολυγά: AT. τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ οὑγὼ Aeyov: 240. | 
αἱ γὰρ γυναῖκες τὴν ἀκρόπολιν τῆς 9500 | 
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ἤδη κατειλήφασιν. ἀλλ᾽ ] à “Ἱαμπιτοῖ, 
σὺ μὲν βάδιξε καὶ τὰ παρ᾽ ὑμῶν εῦ τίϑει, 
τασδὶ δ᾽ ὁμήρους καταάλιφ᾽ ἡμῖν ἐνθάδε" 
ἡμεῖς δὲ ταῖς ἄλλαισι ταῖσιν ἐν πόλει 245 
ξυνεμβάλωμεν εἰσιοῦσαι τοὺς μοχλούς. 
οὔκουν ἐφ᾽ ἡμᾶς ξυμβοηϑήσειν οἴει 
τοὺς ἄνδρας εὐϑύς; ATE. ὀλίγον αὐτῶν μοι 

μέλει. 
οὐ γὰρ τοσαύτας οὔτ᾽ ἀπειλὰς οὔτε πῦρ 
ἥξουσ᾽ ἔχοντες ὥστ᾽ ἀνοῖξαι τὰς πύλας 250 
ταύτας, ἐὰν μὴ ᾽φ᾽ οἷσιν ἡμεῖς εἴπομεν. 
μὰ τὴν ᾿“φροδίτην οὐδέποτέ γ᾽ - ἄλλως γὰρ ἂν 
ἄμαχοι γυναῖχες καὶ μιαραὶ χκεκλήμεϑ' ἄν. 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. χώρει, Ζράκης, ἡγοῦ βάδην, εἰ καὶ τὸν 
ὦμον ἀλγεῖς 

κορμοῦ τοσουτονὶ βάρος χλωρᾶς φέρων ἐλάας. 356 
ἡ πόλλ᾽ ἄελπτ᾽ ἔνεστιν ἐν τῷ μακρῷ βίῳ,, φεῦ, 
ἐπεὶ τίς ἄν ποτ᾽ ἤλπισ᾽. ὦ Στρυμόδωρ᾽, ἀκοῦσαι 
γυναῖκας, ἃς ἐβόσκομεν 260 
κατ᾽ οἶκον ἐμφανὲς κακόν, 
κατὰ μὲν ἅγιον ἔχειν βοέτας, 
κατά τ᾽ ἀκρόπολιν ἐμὰν λαβεῖν. 
κλήϑροις δὲ καὶ μοχλοῖσιν 
τὰ προπύλαια πακτοῦν; 265 
2 3 c , M / , Hi 
ἀλλ᾽ ὡς ταχιστὰ προς πόλιν σπευσωμεν. ὦ Φι- 

λούῦργε, 
ὅπως ἂν αὐταῖς ἐν κύκλῳ ϑέντες τὰ πρέμνα ταυτί, 
ὅσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτ᾽ ἐνεστήσαντο καὶ μετῆλϑον, 
μίαν πυρὰν νήσαντες ἐμπρήσωμεν αὐτόχειρες 269 
πάσας ὑπὸ ψήφου μιᾶς. πρώτην δὲ τὴν “ύκωνος. 
οὐ γὰρ μὰ τὴν Ζήμητρ᾽ ἐμοῦ ξῶντος ἐγχανοῦνται-" 

256—265. — 271 --- 280. 
6 * 
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ἐπεὶ οὐδὲ Κλεομένης. 0g αὐτὴν κατέσχε πρῶτος, 

ἀπῆλϑεν ἀψάλακτος,. ἀλλ᾽ 975 

ὅμως “Δακωνικὸν πνέων 

ὥχετ᾽ ὅπλα παραδοὺς ἐμοί, 

σμικρὸν ἔχων πάνυ τριβώνιον, 

πινῶν. ῥυπών, ἀπαράτιλτος, | 

ἐξ ἐτῶν ἄλουτος. 2980 — 

οὕτως ἐπολιόρκησ' ἐγὼ τὸν ἄνδρ᾽ ἐκεῖνον ὁμῶς. 

ἐφ᾽ ἑπτακαίδεκ᾽ ἀσπίδας πρὸς ταῖς πύλαις κα- - 

ϑεύδων. | 

τασδὶ δὲ τὰς Εὐριπίδῃ ϑεοῖς τε πᾶσιν ἐχϑρὰς | 

ἐγὼ οὐκ ἄρα σχήσω παρὼν τολμήματος τοσούτου; . 

μὴ νῦν ἔτ᾽ ἐν τετραπτόλει τοὐμὸν τροπαῖον εἴη. 286 Ὶ 

ἀλλ᾽ αὐτὸ γάρ μοι τῆς ὁδοῦ 
λοιπόν ἐστι χωρίον 

τὸ πρὸς πόλιν, τὸ σιμόν, οἱ σπουδὴν ἔχω" 

χὥώπως ποτ᾽ ἐξαμπρούσημεν | 

τοῦτ᾽ ἄνευ κανϑηλίου. 390 | 

ὡς ἐμοῦ ye τὼ ξύλω τὸν ὦμον ἐξιπώκατον᾽ | 

ἀλλ᾽ ὅμως βαδιστέον, 
καὶ τὸ πῦρ φυσητέξον, , 

μή w ἀποσβεσϑὲν λάϑῃ πρὸς τῇ ἢ τελευτῇ τῆς ὁδοῦ. 1 

φῦ QU. | | 

ἰοὺ ἰοὺ τοῦ καπνοῦ. 395 | 

ὡς δεινόν, ὦναξ Ἡράκλεις, 
προσπεσόν μ᾽ ἐκ τῆς χύτρας 

ὥσπερ κύων λυττῶσα τὠφϑαλμω δάκνει" 

κἄστιν ye “ήμνιον. τὸ πῦρ 

τοῦτο πάσῃ μηχανῇ. ὅ00. 

οὐ γὰρ ἄν ποϑ᾽ ὧδ᾽ ὀδὰξ ἔβρυκε τὰς λήμας ἐμοῦ. 

σπεῦδε πρόσϑεν ἐς πόλιν, 
286—295. — 296—305. 
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καὶ βοήϑει τῇ ϑεῷ, Ν 
ἢ πότ᾽ αὐτῇ μᾶλλον ἢ νῦν, ὦ “άχης, ἀρήξομεν; 
φῦ Qv. 

ἰοὺ ἰοὺ τοῦ καπνοῦ. 305 
τουτὶ τὸ πῦρ ἐγρήγορεν ϑεῶν ἕκατι καὶ ξῇ. 
οὔκουν ἄν, εἰ τὼ μὲν ξύλω ϑείμεσθϑα πρῶτον 

αὐτοῦ, 
τῆς ἀμπέλου δ᾽ ἐς τὴν χύτραν τὸν φανὸν ἐγκα- 

ϑέντες 

ἅψαντες εἶτ᾽ ἐς τὴν ϑύραν κριηδὸν ἐμπέσοιμεν ; 
κἂν μὴ καλούντων τοὺς μοχλοὺς χαλῶσιν αἵ yv- 

volxeg, 310 

ἐμπιμπράναι χρὴ τὰς ϑύρας καὶ τῷ καπνῷ πιέξειν. 
ϑώμεσϑα δὴ τὸ φορτίον. φεῦ τοῦ καπνοῦ, βα- 

pouce. 
τίς ξυλλάβοιτ᾽ ἂν τοῦ ξύλου τῶν ἐν Σάμῳ στρα- 

τηγῶν; 
ταυτὶ μὲν ἤδη τὴν ῥάχιν ϑλίβοντά μου πέπαυται. 

σὸν δ᾽ ἐστὶν ἔργον, ὦ χύτρα. τὸν ἄνϑρακ᾽ ἐξε-- 
γείρευν, 315 

τὴν λαμπάδ᾽ ἡμμένην ὅπως πρώτιστ᾽ ἐμοὶ προσ-- 
οἔδεις. 

Ὁ το EE Νίκη ξυγγενοῦ. τῶν τ᾽ ἐν πόλει γυ- 

ναικῶν 
τοῦ νῦν παρεστῶτος ϑράσους ϑέσϑαι τροπαῖον 

ἡμᾶς. 
ΓΥΝ. λιγνὺν δοκῶ μοι καϑορᾶν καὶ καπνόν. ὦ 

γυναῖκες, 

ὥσπερ πυρὸς καομένου- σπευστέον ἐστὶ ϑᾶττον. 
πέτου πέτου, Νικοδέκη, 321 
πρὶν ἐμπεπρῆσϑαι Καλύκην 

321—334. — 335-- 349. 
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τε καὶ Κρίτυλλαν περιφυσήτω 
ὑπό τε νόμων ἀργαλέων 
ὑπό τε γερόντων ὀλέϑρων. 325 
ἀλλὰ φοβοῦμαι τόδε. μῶν ὑστερύόπους βοηϑό. 
νῦν δὴ γὰρ ἐμπλησαμένη τὴν ὑδρίαν κνεφαία 
μόγις ἀπὸ κρήνης ὑπ᾽ ὄχλου καὶ ϑορύβου καὶ πα-- 

τάγου χυτρείου., 
δούλαισιν ὠστιξζομένη 880 

* * * 

στιγματίαις 9^ , ἁρπαλέως 
ἀραμένη. ταῖσιν ἐμαῖς 
δημότισιν καομέναις 
φέρουσ᾽ ὕδωρ βοηϑώῶ. 
ἤκουσα γὰρ τυφογέρον-- 335 
τας ἄνδρας ἔρρειν. στελέχη 
φέροντας, ὥσπερ βαλανεύσοντας, 
ἐς πόλιν. ὡς τριτάλαντον βάρος, 
δεινότατ᾽ ἀπειλοῦντας ἐπῶν, 
ὡς πυρὶ χρὴ τὰς μυσαρὰς γυναῖκας ἀνϑρακεύ-- 

2. ELP^ 340 

Gg, ὦ ϑεά. μή ποτ᾽ ἐγὼ πιμπραμένας ἴδοιμι, 
ἀλλὰ πολέμου καὶ μανιῶν ῥυσαμένας Ἑλλάδα καὶ 

πολίτας, 
ἐφ᾽ οἷσπερ. ὦ χρυσολόφα à 
πολιοῦχε,. σὰς ἔσχον ἕδρας. 345 
καί σε καλῶ ξύμμαχον, ὦ 
Τριτογένει᾽ ἦν τις ἐκεί- 
νας ὑποπίμπρῃσιν ἀνήρ, 
φέρειν ὕδωρ μεϑ' ἡμῶν. 
ἔασον o. τουτὶ Tz qv; ὦνδρες πόνῳ πονηροί" 350 
oU γάρ ποτ᾽ ἂν χρηστοί γ᾽ ἔδρων, οὐδ᾽ εὐσεβεῖς 

τάδ᾽ ἄνδρες. 
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ΧΟΡ. ΓΕΡ. τουτὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἡμῖν ἰδεῖν ἀπροσδόκητον 
; ἥκει" 

ἕσμος γυναικῶν οὑτοσὶ ϑύρασιν αὖ βοηϑ εἴ. 
ΧΟΡ. ΓΥΝ. τί βδυλλεϑ᾽ ἡμᾶς; οὔ τί που πολλαὶ δο-- 

κοῦμεν εἶναι; 354 
καὶ μὴν μέρος γ᾽ ἡμῶν ὁρᾶτ᾽ οὔπω τὸ μυριοστόν. 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. ὦ Φαιδρία. ταύτας λαλεῖν ἐάσομεν τοσαυτί; 
οὐ περικατᾶξαι τὸ ξύλον τύπτοντ᾽ ἐχρῆν τιν᾽ 

αὐτάς; 

ΧΟΡ ΓΥ͂Ν. ϑώμεσϑα δὴ τὰς κάλπιδας χἠμεῖς χαμᾶζ᾽. 
| ὅπως ἄν, 

ἣν προσφέρῃ τὴν χεῖρά τις, μὴ τοῦτό μ᾽ ἐμποδίξῃ. 
ΧΟΡ. ΓΕΡ. εἰ νὴ 4 ἤδη τὰς γνάϑους τούτων τις ἢ 

δὶς ἢ τρὶς 860 
ἔκοψεν ὥσπερ Βουπάλου, φωνὴν ἂν οὐκ ἂν εἶχον. 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. καὶ μὴν ἰδοὺ παταξάτω τις" στᾶσ᾽ ἐγὼ παρ-- 
ἕξω. 

xov μή ποτ᾽ ἄλλη σου κύων τῶν ὄρχεων λάβηται. 
ΧΟΡ. ΓΕΡ. εἰ μὴ σιωπήσει., ϑενὼν ἐκκοκκιῶ τὸ γῆρας. 
 XOP. I'TN. ἅπτου μόνον Στρατυλλίδος τῷ δακτύλῳ 

προσελϑών. 365 
ΧΟΡ. I'EP. τί δ᾽. ἣν σποδῶ τοῖς κονδύλοις, τί μ᾽ ἐργά- 

: σει τὸ δεινόν; 

ΧΟΡ. ΕΥΝ. βρύκουσά σου τοὺς πλεύμονας καὶ τἄντερ᾽ 
ἐξαμήσω. 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. οὐκ ἔστ᾽ ἀνὴρ Εὐριπίδου σοφώτερος ποι-- 

qus 
οὐδὲν γὰρ ὡδὶ ϑρέμμ᾽ ἀναιδές ἐστιν ὡς γυναῖκες. 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. αἰρώμεϑ'᾽ ἡμεῖς ϑοὔδατος τὴν κάλπιν, ὦ 
Ῥοδίππη. 870 

ΧΟΡ. ΓῈΕΡ. τί δ᾽, ὦ ϑεοῖς ἐχϑοά, σὺ δεῦρ᾽ ὕδωρ ἔχουσ᾽ 
ἀφίκου; 
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ΧΟΡ. ΓΥΝ. τί δαὶ σὺ πῦρ. ὦ τύμβ᾽. ἔχων; ὡς σαυτὸν 
ἐμπυρεύσων: 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. ἐγὼ μέν. ἵνα νήσας πυρὰν τὰς σὰς φίλας 
ὑφάψω. 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. ἐγὼ δέ γ᾽. ἵνα τὴν σὴν πυρὰν τούτῳ κατα- 
σβέσαιμι. 374 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. τοὐμὸν σὺ πῦρ κατασβέσεις; ΧΟΡ. I'TN. ᾿ 

| 

] 

τοὔργον τάχ᾽ αὐτὸ δείξει. 
ΧΟΡ. ΓΕΡ. οὐκ οἶδά σ᾽ εἰ τῇδ᾽ ὡς ἔχω τῇ λαμπάδι στα-- 

ϑεύσω. 
ΧΟΡ. ΓΥΝ. εἰ δύμμα τυγχάνεις ἔχων. λουτρόν γ᾽ ἐγὼ 

παρέξω. 
ΧΟΡ. ΓΕΡ. ἐμοὶ σὺ λουτρόν, ὦ σαπρά; ΧΟΡ. ΓΥΝ. καὶ 

ταῦτα νυμφικόν γε. 
ΧΟΡ, ΓΕΡ. ἤκουσας αὐτῆς τοῦ ϑράσους; ΧΟΡ. ΓΥΝ. 

ἐλευϑέρα γάρ εἰμι. | 
ΧΟΡ. ΓΕΡ. σχήσω σ᾽ ἐγὼ τῆς νῦν βοῆς. XOP.D'TN.&AA — 

οὐκ ἔϑ᾽ ἡλιάξεις. 380 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. ἔμπρησον αὐτῆς τὰς κόμας. ΧΟΡ. ΓΥΝ. σὸν 
ἔργον. ὠχελῷε. 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. οἴμοι τάλας. ΧΟΡ. ΓΥΝ. μῶν ϑερμὸν ἦν; 
ΧΟΡ  ΓΕΡ. ποῖ ϑερμόν; οὐ παύσει; τί δρᾶς; 
ΧΟΡ. ΓΥΝ. ἄρδω σ᾽. ὅπως ἀμβλαστάνῃς. 
ΧΟΡ. ΓΕΡ. ἀλλ᾽ αὖός εἰμ᾽ ἤδη τρέμων. 88ὅ 
ΧΟΡ. ΓΥΝ. οὐκοῦν ἐπειδὴ πῦρ ἔχεις, σὺ χλιανεῖς σε-- 

αυτόν. 
PTT V ET EP CPPS δεν, δι Ἕν ϑένοδα συλ σε. 

ΠΡΟ. ἀρ’ ἐξέλαμψε τῶν γυναικῶν ἡ τρυφὴ | | 
χὠ τυμπανισμὸς χοί πυκνοὶ Σαβάξιοι, 
ὃ τ᾽ ᾿᾿δωνιασμὸς οὗτος οὑπὶ τῶν τεγῶν, | 
οὗ ᾽γώ ποτ᾽ ὧν ἤκουον ἐν τἠκκλησία: 890 

ἔλεγεν δ᾽ ὁ μὴ ὥρασι μὲν Ζημόστρατος 
πλεῖν εἰς Σικελίαν. ἡ γυνὴ δ᾽ ὀρχουμένη, 

ddeidé a e. e 
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αἰαῖ A0cviw , φησίν. ὁ δὲ ΖΙημόστρατος 
ἔλεγεν ὁπλίτας καταλέγειν Ζακυνϑίων" 
ἡ δ᾽ ὑποπεπωκυῖ᾽, ἡ γυνὴ ᾽πὶ τοῦ τέγους, 398 
κόπτεσϑ' ᾿άδωνιν. φησίν" ὁ δ᾽ ἐβιάξετο 
ὁ ϑεοῖσιν ἐχϑροὸς καὶ μιαρὸς Χολοξύγης. 
τοιαῦτ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν ἐστιν ἀκολαστάσματα. 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. τί δῆτ᾽ ἄν, εἰ πύϑοιο καὶ τὴν τῶνδ᾽ ὕβοιν; 

ΠΡΟ. 

αἵ τἄλλα ϑ᾽ ὑβρίκασι κἀκ τῶν καλπίδων 400 
ἔλουσαν ἡμᾶς. ὥστε ϑαἰϊματέδια 
σείειν πάρεστιν ὥσπερ ἐνεουρηκότας. 
νὴ τὸν Ποσειδῶ τὸν &AvxOv , δίκαιά γε. 
ὅταν γὰρ αὐτοὶ ξυμπονηρευώμεϑα 
ταῖσιν γυναιξὶ καὶ διδάσκωμεν τρυφᾶν. 405 
τοιαῦτ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν βλαστάνει βουλεύματα. 
ot λέγομεν ἐν τῶν δημιουργῶν τοιαδί" 
ὦ χρυσοχόε,. τὸν ὅρμον ὃν ἐπεσκεύασας, 
ὀρχουμένης μου τῆς γυναικὸς ἑσπέρας 
ἡ βάλανος ἐχπέπτωκεν ἐκ τοῦ τρήματος. 410 
ἐμοὶ μὲν οὖν ἔστ᾽ ἐς Σαλαμῖνα πλευστέα- 
σὺ δ᾽ qv σχολάσῃς, πάσῃ τέχνῃ πρὸς ἑσπέραν 
ἐλϑὼν ἐκείνῃ τὴν βάλανον ἐνάρμοσον. 
ἕτερος δέ τις πρὸς σκυτοτόμον ταδὶ λέγει 
νεανίαν καὶ πέος ἔχοντ᾽ οὐ παιδικόν᾽ 416 
(0 σκυτοτόμε. τῆς μου γυναικὸς τοὺς πόδας, 
τὸ δακτυλίδιον πιέζει τὸ ξυγόν,. 
G9" ἁπαλὸν ὄν- τοῦτ᾽ οὖν σὺ τῆς μεσημβρίας 
ἐλϑὼν χάλασον. ὅπως ἂν εὐρυτέρως ἔχῃ. 
τοιαῦτ᾽ ἀπήντηκ᾽ εἰς τοιαυτὶ πράγματα, 420 
ὅτε γ᾽ ὧν ἐγὼ πρόβουλος. ἐκπορίσας ὅπως 
κωπῆς ἔσονται. τἀργυρίου νυνὶ δέον, 
ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἀποκέκλεισμαι τῶν πυλῶν. 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔργον ἑστάναι. φέρε τοὺς μοχλοὺς 
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ὅπως ἂν αὐτὰς τῆς ὕβρεως ἐγὼ σχέϑω. 425 
τί κέχηνας, ὦ δύστηνε; ποῖ δ᾽ αὖ σὺ βλέπεις, 
οὐδὲν ποιῶν ἀλλ᾽ ἢ καπηλεῖον σκοπῶν; 
οὐχ ὑποβαλόντες τοὺς μοχλοὺς ὑπὸ τὰς πύλας 
ἐντεῦϑεν ἐχμοχλεύσετ᾽ ; ἐνθενδὶ δ᾽ ἐγὼ 
ξυνεκμοχλεύσω. AT. μηδὲν ἐκμοχλεύετε: 480 
ἐξέρχομαι γὰρ αὐτομάτη: τί δεῖ μοχλῶν: 
οὐ γὰρ μοχλῶν δεῖ μᾶλλον ἡ ἢ νοῦ καὶ φρενῶν. 
ἄληϑες. ὦ μιαρὰ σύ; ποῦ G9" ὁ τοξότης; 
ξυλλάμβαν᾽ αὐτὴν κὠπίσω τὼ χεῖρε δεῖ. 
εἴ τἄρα νὴ τὴν Ἄρτεμιν τὴν χεῖρά (μοι 435 
ἄκραν προσοίσει; δημύσιος ὧν κλαύσεται. 
ἔδεισα. οὗτος: οὐ ξυναρπάσει μέσην 
καὶ σὺ μετὰ τούτου κἀνύσαντε δήσετον ; 
εἴ τἄρα νὴ τὴν Πάνδροσον ταύτῃ μόνον 
τὴν χεῖρ᾽ ἐπιβαλεῖς, ἐπιχεσεῖ πατούμενος. 440 
ἰδού γ᾽ ἐπιχεσεῖ. ποῦ ᾽στιν ἕτερος τοξότης; 
ταύτην προτέραν ξύνδησον. ὁτιὴ καὶ λαλεῖ. 
εἴ τἄρα νὴ τὴν Φωσφόρον τὴν χεῖρ᾽ ἄκραν 
ταύτῃ προσοίσεις. κύαϑον αἰτήσεις τάχα. 
τουτὶ τί ἦν; ποῦ τοξότης; ταύτης ἔχου. 445 
παύσω τιν᾽ ὑμῶν τῆσδ᾽ ἐγὼ τῆς ἐξόδου. 
εἴ τἄρα νὴ τὴν Ταυροπόλον ταύτῃ πρόδει, 
ἐκκοχκιῶ σου τὰς στενοκωκύτους τρίχας. 
οἴμοι κακοδαίμων ἐπιλέλοιφ᾽ 0 τοξότης. 
ἀτὰρ οὐ γυναικῶν οὐδέποϑ'᾽ ἔσϑ᾽ ἡττητέά 450 
ἡμῖν: ὁμόσε χωρῶμεν αὐταῖς, ὦ Σιχύϑαι, 
ξυνταξάμενοι. ΛΎΣ. νὴ τὼ ϑεὼ γνώσεσϑ'᾽ ἄρα 
ὅτι καὶ παρ᾽ ἡμῖν εἰσι τέτταρες λόχοι 
μαχίμων γυναικῶν ἔνδον ἐξωπλισμένων. 
ἀποστρέφετε τὰς χεῖρας αὐτῶν, ὦ Σκύϑαι. 45 
ὦ ξύμμαχοι γυναῖκες, ἐκϑεῖτ᾽ ἔνδοϑεν, 

οι 
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€) σπερμαγοραιολεκιϑολαχανοπώλιδες, 
e σκοροδοπανδοχευτριαρτοπώλιδες, 
οὐχ ἕλξετ᾽, οὐ παιήσετ᾽ . οὐκ ἀρήξετε: 
οὐ λοιδορήσετ᾽ . οὐκ ἀναισχυντήσετε; P 460 

παύεσϑ', ἐπαναχωρεῖτε., μὴ σκυλεύετε. 
ΠΡΟ. oiw ὡς mOREE πέπραγέ μου τὸ τοξικόν. 
᾿ΑΥΣ. ἀλλὰ τί γὰρ ᾧου; πότερον ἐπὶ δούλας τινὰς 

ἥκειν ἐνόμισας, ἢ γυναιξὶν οὐκ οἴει 
χολὴν ἐνεῖναι; ΠΡΟ. νὴ τὸν "AzóAAc καὶ μάλα 465 
πολλήν γ᾽. ἐάνπερ πλησίον κάπηλος ἢ. 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. ὦ πόλλ᾽ ἀναλώσας ἔπη, πρόβουλε τῆσδε 

τῆς γῆς, 
τί τοῖσδε σαυτὸν ἐς λόγον τοῖς ϑηρίοις συνά- 

πτεις; 
οὐκ οἶσϑα λουτρὸν οἷον αἵδ᾽ ἡμᾶς ἔλουσαν ἄρτι 
ἐν τοῖσιν ἱματιδίοις. καὶ ταῦτ᾽ ἄνευ κονίας; 470 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. ἀλλ᾽, à μέλ᾽. οὐ χρὴ προσφέρειν τοῖς πλη-- 
GLOLGLV εἰκῆ 

τὴν χεῖρ᾽ - ἐὰν δὲ τοῦτο δρᾷς, κυλοιδιᾶν ἀνάγκη. 
ἐπεὶ ϑέλω ᾽γὼ σωφρόνως ὥσπερ κόρη καϑῆσϑαι, 
λυποῦσα μηδέν᾽ ἐνθαδί, κινοῦσα μηδὲ κάρφος, 
ἣν μή τις ὥσπερ σφηκιὰν βλίττῃ με κἀρεϑίζῃ. 475 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. ὦ Ζεῦ, τέποτε χρησόμεϑα τοῖσδε τοῖς κνω-- 

δάλοις; 

οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀνεχτὰ ταῦτ᾽, ἀλλὰ βασανιστέον 
τόδε σοι τὸ πάϑος 
μετ᾽ ἐμοῦ ᾽σϑ᾽ 0 τι βουλόμεναί ποτε τὴν 480 
Κραναὰν κατέλαβον, 
ἐφ᾽ 0 τι τε μεγαλόπετρον, ἄβατον ἀκρόπολιν, 
ἱερὸν τέμενος. 

470 --- 483. — 541—548. 
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IIPO. 

ΠΡΟ. 

ΠΡΟ. 

ATE. 

ATZ. 

ATE. 

PTXIETPO RISE 

ἀλλ᾽ ἀνερώτα, xol μὴ πείϑου, καὶ πρόσφερε πάν-- 
τας ἐλέγχους. 

ὡς αἰσχρὸν ἀκωδώνιστον ἐᾶν τὸ τοιοῦτον πρᾶγμα 
μεϑέντας. 485 

καὶ μὴν αὐτῶν τοῦτ᾽ ἐπιϑυμῶ νὴ τὸν Δία πρῶτα 
πυϑέσϑαι., 

0 τι βουλόμεναι τὴν πόλιν ἡμῶν ἀπεκλείσατε 
τοῖσι μοχλοῖσιν. 

ἵνα τἀργύριον σῶν παρέχοιμεν καὶ μὴ πολεμοῖτε 
δι᾿ αὐτό. 

διὰ τἀργύριον πολεμοῦμεν γάρ; ATE. καὶ τἄλλα Ι 

γε πάντ᾽ ἐκυκήϑη. 
ἵνα γὰρ Πείσανδρος ἔχοι κλέπτειν qoi ταῖς ἀρχαῖς — 

ἐπέχοντες, 400. 
Susp N 9. uM e e? - $2 e ἀεί τινα κορκορυγὴν ἐκύκων. οἵ δ᾽ ovv τοῦδ᾽ &- 

νεχα δρώντων 
rr? , * M 3 , - 2 D 7, b 

0 τι βούλονται: τὸ γὰρ ἀργύριον τοῦτ᾽ οὐκέτι μὴ 
καϑέλωσιν. 

ἀλλὰ τί δράσεις; ATE. τοῦτό μ᾽ ἐρωτᾷς; ἡμεῖς 
ταμιεύσομεν αὐτό. 

^ 3 , , ὑμεῖς ταμιεύσετε τἀργύριον; ATE. τί δὲ δεινὸν 
τοῦτο νομίζεις ; 

οὐ καὶ τἄνδον χρήματα πάντως ἡμεῖς ταμιεύομεν 
ὑμῖν; 495 

ἀλλ᾽ οὐ ταυτόν. ATE. πῶς οὐ ταυτόν; ΠΡΟ. πο-- 
λεμητέον ἔστ᾽ ἀπὸ τούτου. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν δεῖ πρῶτον πολεμεῖν. ΠΡΟ. πῶς γὰρ 
, 9 .97 

σωϑησομεῦ αλλῶς; 
ἡμεῖς ὑμᾶς σώσομεν. ΠΡΟ. ὑμεῖς; ATE. ἡμεῖς - 

μέντοι. ΠΡΟ. δχέτλιόν γε. 
ὡς σωϑήσει. κἂν μὴ βούλῃ. ΠΡΟ. δεινόν γε λέ- 

γεις. ATE. ἀγανακτεῖς" 

CAS VF TE λαό LIS) ον ον χω e RR 
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ἀλλὰ ποιητέα ταῦτ᾽ ἐστὶν ὅμως. ΠΡΟ. νὴ τὴν 
Ζ]΄ήμητρ᾽ ἄδικόν ys. 5600 

σωστέον, ὦ τάν. ΠΡΟ. xsí μὴ δέομαι; ATE. τοῦδ᾽ 
εἵνεκα καὶ πολὺ μᾶλλον. 

ὑμῖν δὲ πόϑεν περὶ τοῦ πολέμου τῆς τ᾽ εἰρήνης 
ἐμέλησεν; 

ἡμεῖς φράσομεν. ΠΡΟ. λέγε δὴ ταχέως. ἵνα μὴ 
κλάῃς. ATA. ἀκροῶ δή, 

καὶ τὰς χεῖρας πειρῶ κατέχειν. ΠΡΟ. ἀλλ᾽ οὐ δύ- 
ναμαι" χαλεπὸν γὰρ 

ὑπὸ τῆς ὀργῆς αὐτὰς ἴσχειν. ΓΥ͂. A. κλαύσει 
τοίνυν πολὺ μᾶλλον. δ06 

τοῦτο μέν, ὦ γραῦ, σαυτῇ κρώξαις-: σὺ δέ μοι 
λέγε. ΖΧΥΣ. ταῦτα ποιήσω. 

ἡμεῖς τὸν μὲν πρότερον πόλεμον καὶ τὸν χρόνον 
ἠνεχόμεσϑα 

ὑπο σωφροσύνης τῆς ἡμετέρας, τῶν ἀνδρῶν, ἅττ᾽ 
ἐποιεῖτε. 

ov γὰρ γρύζειν εἰῶϑ' ἡμᾶς. καίτ᾽ οὐκ ἠρέσκετέγ 

ἡμᾶς. 
ἀλλ᾽ ἠσθανόμεσϑα καλῶς ὑμῶν: καὶ πολλάκις 

ἔνδον ἂν οὖσαι 510 

ἠκούσαμεν ἄν τι κακῶς ὑμᾶς βουλευσαμένους 

μέγα πρᾶγμα" 
εἶτ᾽ ἀλγοῦσαι τἄνδοϑεν ὑμᾶς ἐπανηρόμεϑ' ἂν γε-- 

λάσασαι., 
τί βεβούλευται περὶ τῶν σπονδῶν ἐν τῇ στήλῃ 

παραγράψαι 
ἐν τῷ δήμῳ τήμερον ὑμῖν; τί δὲ σοὶ ταῦτ᾽ ; ἡ δ᾽ 

ὃς ἂν ἁνήρ, 
οὐ σιγήσει; κἀγὼ ᾿σίγων. ΓΥ͂. 4. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν 

|. ἐγώ ποτ᾽ ἐσίγων. 515 
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IIPO. 

IIPO. 

IIPO. 
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M 
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κἂν ᾧμωξας y , eL μὴ Gtyag. ATA. τοιγὰρ ἔγωγ᾽ 
ἔνδον ἐσίγων. ᾿ 

* * ἕτερόν τι πονηφότερον βούλευμ᾽ ἐπεπύυσμεϑ᾽ 
ἂν ὑμῶν" 

εἶτ᾽ ἠρόμεϑ'᾽ ἄν: πῶς ταῦτ᾽ »ὥνερ; ior 
ὧδ᾽ ἀνοήτως: : 

ὁ δέ μ᾽ εὐϑὺς ὑποβλέψας ἂν ἔφασκ᾽ . εἰ μὴ τὸν 
στήμονα νήσω. 

ὀτοτύξεσϑαι μακρὰ τὴν κεφαλήν: πόλεμος δ᾽ v- | 
δρεσσι μελήσει. 520 

ὀρϑῶς γε λέγων νὴ Zt" ἐκεῖνος. ATE. πῶς 0g- 
Qs, ὦ κακόδαιμον, 

εἰ μηδὲ κακῶς βουλευομένοις ἐξῆν ὑμῖν ὑποϑέ- 
σϑαι; 

ὃτε δὴ δ᾽ ὑμῶν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς φανερῶς ἠκούο-- 

uev ἤδη, 
οὐκ ἔστιν ἀνὴρ ἐν τῇ χώρᾳ" μὰ Zt οὐ δῆτ᾽, sig 

ἕτερός τις" 

] 

: i 

| 
1 

A 

7 1 
3 
3 

μετὰ ταῦϑ'᾽ ἡμῖν εὐϑὺς ἔδοξεν σῶσαι τὴν Ελλάδα ' 

: 
Ε 

κοινῇ 525 
ταῖσι γυναιξὶν συλλεχϑείσαις. ποῖ γὰρ καὶ χρῆν 

ἀναμεῖναι; 
?^ $5 e »" ' , 2502 
ἣν ovv ἡμῶν χρηστὰ λεγουσῶν ἐθελήσητ ἀντα- - 

κροᾶσϑαι 3 

κἀντισιωπᾶν ὥσπερ χἠμεῖς. ἐπανορϑώσαιμεν v 
ὑμᾶς. 

ς ΡΝ c ^ , , 3 ' 

ὑμεῖς ἡμᾶς ; δεινόν ys λέγεις xov τλητὸν ἔμοιγε. 
ΑΥΣ:. σιώπα. 

σοί γ᾽, ὦ κατάρατε, σιωπῶ ᾽γώ, καὶ ταῦτα κά- - 
λυμμα φορούσῃ 530 

περὶ τὴν κεφαλήν; μή νυν ξῴην. ΑΥΣ. ἀλλ᾽ εἶ 
τοῦτ᾽ ἐμπόδιόν σοι, : 

3 
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παρ᾽ ἐμοῦ τουτὶ τὸ κάλυμμα λαβὼν 
ἔχε καὶ περίϑου περὶ τὴν κεφαλήν, 

κατα σιώπα, 
καὶ τουτονγὶ τὸν καλαϑίσκον" 688 
κάτα ξαίνειν συξωσάμενος. 
κυάμους τρώγων" 
πόλεμος δὲ γυναιξὶ μελήσει. 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. ἀπαίρετ᾽. ὦ γυναῖκες, ἀπὸ τῶν καλπίδων, 
ὅπως ἂν 

ἐν τῷ μέρει χἠμεῖς τι ταῖς φίλαισι συλλάβω- 
μεν. 540 

ἐγὼ γὰρ * οὔποτε καμοιμ᾽ ἂν ὀρχουμένη, 
οὐδὲ τὰ γόνατα κόπος ἑλεῖ μου καματηρός. 
ἐθέλω δ᾽ ἐπὶ πᾶν 
ἰέναι μετὰ τῶνδ᾽ ἀρετῆς ἕνεχ᾽, αἷς 
ἔνι φύσις. ἔνι χάρις. 545 
ἔνι δὲ ϑράσος; ἔνι δὲ σοφόν. ἔνι φιλόπολις 
ἀρετὴ φρόνιμος. ᾿ 
ἀλλ᾽, ὦ τηϑῶν ἀνδρειοτάτη καὶ μητριδίων ἀκα- 

ληφῶν 
535222. 3. bd iT 1 , ἼΦ 2 E A -Ὁ N 

χωρεῖτ ὀργῇ καὶ μὴ τεγγεσϑ' " ἔτι yeo νῦν οὐριὰ 

δεῖτε. 550 

ἀλλ᾽ ἤνπερ ὅ τε γλυκύϑυμος Ἔρως χὴ Κυπρογέ- 
vet ᾿ἀφροδίέτη 

ἵμερον ἡμῶν κατὰ τῶν κόλπων καὶ τῶν μηρῶν 
καταπνεύσῃ, 

xac. ἐντήξῃ τέτανον τερπνὸν τοῖς ἀνδράσι καὶ δο-- 
παλισμοῦύς, 

οἶμαί ποτε Πυσιμάχας ἡμᾶς ἂν τοῖς Ἕλλησι κα- 
λεῖδϑαι. 

τί ποιησάσας; ΛΎΣ. ἣν παύσωμεν πρώτιστον 
μὲν ξὺν ὅπλοισιν 555 
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ἀγοράξοντας καὶ μαινομένους. ΓΥ͂. Α͂. νὴ τὴν 
Παφίαν ᾿Ζ“φροδίέτην. 

νῦν μὲν γὰρ δὴ κἀν ταῖσι χύτραις καὶ τοῖς λαχά- 
ψοισιν ὁμοίως 

περιέρχονται κατὰ τὴν ἀγορὰν ξὺν ὅπλοις, ὥσπερ 
Κορύβαντες. 

νὴ Δία: χρὴ γὰρ τοὺς ἀνδρείους. ATE. καὶ μὴν 
TO γε πρᾶγμα γέλοιον, 

ὅταν ἀσπίδ᾽ ἔχων καὶ Γοργόνα τις x&v. ὠνῆται 
κορακίνους. 560 

νὴ 4 ἐγὼ γοῦν ἄνδρα κομήτην φυλαρχοῦντ᾽ 
εἶδον ἔφιππον 

ἐς τὸν χαλκοῦν ἐμβαλλόμενον πῖλον λέκιϑον παρὰ 

i yoaós 
ἕτερος δ᾽ «v Θρᾷξ πέλτην σείων κἀκόντιον, ὥὧσ-- 

περ ὁ Τηρεύς, 
ἐδεδίσκετο τὴν ἰσχαδόπωλιν καὶ τὰς δρυπέπεις 

κατέπινεν. 
πῶς οὖν ὑμεῖς δυναταὶ παῦσαι τεταραγμένα πράγ- 

ματα πολλὰ 565 
ἐν ταῖς χώραις καὶ διαλῦσαι; ATI. φαύλως πάνυ. 

ΠΡΟ. πῶς; ἀπόδειξον. 

ὥσπερ κλωστῆρ᾽. ὅταν ἡμῖν ἢ τεταραγμένος, ὧδε 
λαβοῦσαι, 

ὑπενεγκοῦσαι τοῖσιν ἀτράκτοις τὸ μὲν ἐνταυθας 
τὸ δ᾽ ἐκεῖσε, 

ei Y ᾿ , - , » 

οὕτως καὶ τὸν πόλεμον τοῦτον διαλυσομὲν. ἣν 
τις ἐάσῃ, 

διενεγκοῦσαι διὰ πρεσβειῶν τὸ μὲν ἐνταυϑοῖ, τὸ 
E δ᾽ ἐκεῖσε. 5710. 

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων πρά- 
γματα δεινὰ 

δε ξένας EO T 
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παύσειν oiso9 ̂, ὦ ἀνόητοι; ATE. x&v ὑμῖν γ᾽ εἴ 
τις ἐνῆν νοῦς, 

» ^ 247 - c ’ 2 2 2. ἐκ τῶν ἐρίων τῶν ἡμετέρων ἐπολιτεύεσϑ᾽ ἂν 
ἅπαντα. 

πῶς δή; φέρ᾽ ἴδω. ΑΥΣΙ. πρῶτον μὲν ἐχρῆν, 
ὥσπερ πόκον ἐν βαλανείῳ, 

ἐχπλύναντας τὴν οἰσπώτην. ἐκ τῆς πόλεως ἐπὶ 
κλίνης 575 

ἐχραβδίζειν τοὺς μοχϑηροὺς καὶ τοὺς τριβόλους 
ἀπολέξαι. 

καὶ τούς γε συνισταμένους τούτους καὶ τοὺς πι- 
λοῦντας ἑαυτοὺς 

33558 - 2? - “Ὁ M ' * 3 

ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖσι διαξῆναι καὶ τὰς κεφαλὰς ἀπο- 

τῖλαι" 
5 , 2 D ' 74 e, 

εἶτα ξαίνειν εἰς καλαϑίσκον κοινὴν evvouxv ἀπαν-- 

; τας. : 

καταμιγνύντας τοὺς T6 μετοίκους κεἴ τις ξένος T] 

φίλος ὑμῖν. 580 
" 2 , Ἵν , κε τις ὀφείλῃ τῷ δημοσίῳ. καὶ τούτους ἐγκατα-- 

υἴξαι" 
καὶ νὴ 4ία τάς γε πόλεις, ὁπόσαι τῆς γῆς τῆσδ᾽ 

εἰσὶν ἄποικοι, 
διαγιγνώσκειν ὅτι ταῦϑ' ἡμῖν ὥσπερ τὰ καταάγ- 

ματα κεῖται 

χωρὶς ἕκαστον: κάτ᾽ ἀπὸ τούτων πάντων τὸ x&- 
ταγμα λαβόντας 

δεῦρο ξυνάγειν καὶ συναϑροίζξειν εἰς ἕν, κἄπειτα 
ποιῆσαι 585 

ΩΣ “»» 4 “ τολύπην μεγάλην, κἀτ᾽ ἐκ ταύτης τῷ Ζήμῳ χλαῖ- 
ναν ὑφῆναι. 

L4 M , c , M 
οὔκουν δεινὸν ταυτὶ ταύτας ῥαβδίξειν καὶ τολυ-- 

πεύειν, 
ΑΒΙΒΤΌΡΙ. Il T 
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αἷς οὐδὲ μετῆν πάνυ τοῦ πολέμου; ATX.xoluwgv, | 
€) παγκατάρατε, | 

πλεῖν ἤ ys διπλοῦν αὐτὸν φέρομεν. πρώτιστον 
μέν γε TEXOUGOL 

κἀκπέμψασαι παῖδας ὁπλίτας. ΠΡΟ. σίγα, μὴ 
ὠνησικακήσῃς. 590 

ATE. εἶϑ᾽ ἡνίκα χρῆν ευφρανϑῆναι xoi τῆς ἥβης ἀπο-- 

ΠΡΟ. οὔκουν κἄνδρες γηράσκουσιν; ΑὙΣ. μὰ 4, 

ΠΡΟ. ἀλλ᾽ ὅστις ἔτι στῦσαι δυνατὸς 
ATE. σὺ δὲ δὴ τί μαϑὼν οὐκ ἀποϑνήσκεις; 

ΓΥ. A. καὶ ταυτασὶ δέξαι παρ᾽ ἐμοῦ. 
AT. καὶ τουτονγὶ λαβὲ τὸν στέφανον. 

ΠΡΟ. εἶτ᾽ οὐχὶ ταῦτα δεινὰ πάσχειν ἔστ᾽ ἐμέ; 

λαῦσαι., ] 

μονοχοιτοῦμεν διὰ τὰς στρατιάς. καὶ ϑήμέτερον - 
μὲν ἐᾶτε, E 

περὶ τῶν δὲ κορῶν ἐν τοῖς ϑαλάμοις ἐμεῦ ς E 

σῶν ἀνιῶμαι. 

ἀλλ᾽ οὐκ εἶπας ὅμοιον. 
ὁ μὲν ἥκων γάρ. κἂν 1 πολιός , ταχὺ παῖδα κόρην 

“γεγάμηκεν" $953 

τῆς δὲ γυναικὸς μικρὸς ὁ καιρός, κἂν τούτου μὴ 
᾿πιλάβηται, 1 

οὐδεὶς ἐθέλει γῆμαι ταύτην. ὀττευομένη δὲ κά- - 
euo. 

χωρίον ἔσται" σορὸν ὠνήσει" 600 - 
μελιτοῦτταν ἐγὼ καὶ δὴ μάξω. 
λαβὲ ταυτὶ καὶ στεφάνωσαι. 

τοῦ δεῖ; τί ποϑεῖς 5 χώρει᾽ς τὴν ναῦν᾽ 605. 
ὁ Χάρων σὲ καλεῖ, | 
σὺ δὲ κωλύεις ἀνάγεσϑαι. 

νὴ τὸν Z1 ἀλλὰ τοῖς προβούλοις ἄντικρυς 
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ἐμαυτὸν ἐπιδείξω βαδίξων ὡς ἔχω. 610 
ΑΥΣ. μὼν ἐγκαλεῖς ὅτι οὐχὶ προὐϑέμεσϑά σε; 

ἀλλ᾽ ἐς τρίτην γοῦν ἡμέραν σοὶ πρὼ πάνυ 
ἥξει παρ ̓ ἡμῶν τὰ volt. ἐπεσκευασμένα. 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. οὐκ ἔτ᾽ ἔργον ἐγκαϑεύδειν. ὅστις ἔστ᾽ ἐλεύ- 
ὕέερος" 

ἀλλ᾽ ἐπαποδυώμεϑ'᾽, ἄνδρες, τουτῳὶ τῷ πρά- 
γματι. 615 

ἤδη γὰρ ὄξειν ταδὶ πλειόνων καὶ μειζόνων 
πραγμάτων μοι δοκεῖ, 
καὶ μάλιστ᾽ ὀσφραίνομαι τῆς Ἱππίου τυραννίδος" 
καὶ πάνυ δέδοικα μὴ τῶν Aoxovov τινὲς 620 
δεῦρο συνεληλυϑύότες ἄνδρες ἐς Κλεισϑένους 
τὰς ϑεοῖς ἐχϑρὰς γυναῖκας ἐξεπαίρωσιν δόλῳ 
καταλαβεῖν τὰ χρήμαϑ'᾽ ἡμῶν τόν τε μισϑόν, 
ἔνϑεν ἔζων ἐγώ. 625 
δεινὰ γάρ τοι τάσδε γ᾽ ἤδη τοὺς πολίτας vov- 

ϑετεῖν., 

καὶ λαλεῖν γυναῖκας οὔσας ἀσπίδος χαλκῆς πέρι. 
καὶ διαλλάττειν πρὸς ἡμᾶς ἀνδράσιν Πακωνικοῖς. 
οἷσι πιστὸν οὐδέν. εἰ μή περ λύκῳ κεχηνότι. 629 
ἀλλὰ ταῦϑ' ὕφηναν ἡμῖν. ἄνδρες. ἐπὶ τυραννίδι. 
ἀλλ᾽ ἐμοῦ μὲν οὐ τυραννεύσουσ᾽, ἐπεὶ φυλάξομαι, 
καὶ φορήσω τὸ ξίφος τὸ λοιπὸν ἐν μύρτου κλαδί. 
ἀγοράσω τ᾽ ἐν τοῖς ὅπλοις ἑξῆς ̓ 'Δριστογείτονι. 
ὧδέ 9" ἑστήξω παρ᾽ αὐτόν αὐτὸ γάρ μοι γίγνεται 
τῆς ϑεοῖς ἐχϑρᾶς πατάξαι τῆσδε γραὸς τὴν γνάϑον. 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. οὐκ ἄρ᾽ εἰσιόντα σ᾽ οἴκαδ᾽ ἡ τεκοῦσα γνώ-- 
σεται. 686 

ἀλλὰ ϑώμεσϑ᾽, c φίλαι γρᾶες, ταδὶ πρῶτον χαμαί. 
ἡμεῖς γάρ, ὦ πάντες ἀστοί. λόγων κατάρχομεν 

614—635. — 636—657. 
" * 
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τῇ πόλει ΟΠ παν 

εἰκότως, ἐπεὶ χλιδῶσαν ἀγλαῶς ἔϑρεψέ ps. 640 

ἑπτὰ μὲν ἔτη γεγῶσ' εὐθὺς ἠρρηφύρουν᾽ 

εἶτ᾽ ἀλετρὶς ἡ δεκέτις οὖσα τἀρχηγέτι" 

κατ᾽ ἔχουσα τὸν κφοκωτὸν ἄρκτος ἦ Βραυρω-- 

γνίοις " 645 

κἀκανηφόρουν ποτ᾽ οὖσα παῖς καλή. ᾽χουσ᾽ 

ἰσχάδων 0guo ov 

apo προὐφείλω τι χρηστὸν τῇ πόλει παραινέσαι; ; 

εἰ δ᾽ ἐγὼ γυνὴ πέφυκα, τοῦτο μὴ φϑονεῖτέ μοι, 

ἣν ἀμείνω γ᾽ εἰσενέγκω τῶν παρόντων πραγμά- 

τῶν. 050 

τοὐράνου γάρ μοι μέτεστι" καὶ γὰρ ἄνδρας εἰσ-- 

pm φέρω; 
| MLB δὲ δυστήνοις γέρουσιν οὐ μέτεσϑ᾽ ὑμῖν, ἐπεὶ 

“ 

| HORWICH,,"^ d ; δικῶν ; 3 ; 
QURE αλώσαντες οὐκ ἀντεισφέρετε τὰς εἰσφορᾶς; 

NN dA φ᾽ ὑμῶν διαλυϑῆναν προσέτι κινδυνεύ- 
eps 655 

dd γφυκτόν ἐστιν ὑμῖν: εἰ δὲ λυπήσεις τί με, 

“τῷδε τἀψήχτῳ πατάξω᾽ γὼ κοϑόρνῳ τὴν γνάϑον. [ 

XOP. DEP. ταῦτ᾽ οὖν οὐχ ὕβοις τὰ πράγματ᾽ ἐστὶ 

πολλή; ; κἀπιδώσειν μοι δοκεῖ τὸ χρῆμα μᾶλλον. 

ἀλλ᾽ ἀμυντέον τὸ πρᾶγμ᾽ ὅστις γ᾽ ἐνόρχης ἔστ᾽ 

ἀνήρ. 661 

ἀλλὰ τὴν ἐξωμίδ᾽ ἐκδυώμεϑ', ὡς τὸν ἄνδρα δεῖ 

ἀνδρὸς ὄξειν εὐθύς, ἀλλ᾽ οὐκ ἐντεϑριῶσθαι 
πρέπει. 

ἀλλ᾽ ἄγετε, λυκόποδες, οἵπερ ἐπὶ “Αειψύδριον ἤλ- 

ϑομεν. ὅτ᾽ ἡμὲν ἔτι, 665 

658—681. — 682—705. 

ανον τὸν λεγόμενον παππῷον ἐκ τῶν Μη- 
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νῦν δεῖ. νῦν ἀνηβῆσαι πάλιν κἀναπτερῶσαι 
πᾶν τὸ σῶμα κἀποσείσασϑαι τὸ γῆρας τόδε. 670 
εἰ γὰρ ἐνδώσει τις ἡμῶν ταῖσδε κἂν σμικρὰν 

λαβήν, 
οὐδὲν ἐλλείψουσιν αὗται λιπαροῦς χειρουργίας, 
ἀλλὰ καὶ ναῦς τεκτανοῦνται, κἀπιχειρήσουσ᾽ ἔτι 
ναυμαχεῖν καὶ πλεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὥσπερ ᾿Φρτεμισία" 
ἣν δ᾽ ἐφ᾽ ἱππικὴν τράπωνται, διαγράφω τοὺς ἵπ-- 

πέας. 676 

ἱππικώτατον γάρ ἐστι χρῆμα κἄποχον γυνή. 
x0UX ἂν ἀπολίσϑοι τρέχοντος" τὰς δ᾽ ᾿Δ“μαξόνας 

σκόπει. 
ἃς Μίκων ἔγραψ᾽ ἀφ᾽ ἵππων μαχομένας τοῖς ἀν-- 

δρασιν. 
ἀλλὰ τούτων χρῆν ἁπασῶν ἐς τετρημένον ξύλον 
ἐγκαϑαρμόσαι λαβόντας τουτονὶ τὸν αὐχένα. 681 

ΧΟΡ. I'TN. εἰ νὴ và ϑεώ με ξωπυρήσεις. 
λύσω τὴν ἐμαυτῆς ὗν ἐγὼ δή. καὶ ποιήσω 
τήμερον τοὺς δημότας βωστρεῖν σ᾽ ἐγὼ πεκτού-- 

μενον. 685 

ἀλλὰ χἠμεῖς. ὦ γυναῖκες, ϑᾶττον ἐκδυώμεϑα, 
ὡς ἂν ὄξωμεν γυναικῶν αὐτοδὰξ ὠργισμένων. 
νῦν πρὸς ἔμ᾽ ἴτω τις. ἵνα μή ποτε φάγῃ σκόροδα, 

μηδὲ κυάμους μέλανας. 690 
ὡς εἰ καὶ μόνον κακῶς ἐρεῖς. ὑπερχολῶ γάρ, 
ἀετὸν τίχτοντα κάνϑαρός σε μαιεύσομαι. 695 
οὐ γὰρ ὑμῶν φροντίσαιμ᾽ ἄν. ἣν ἐμοὶ ξῇ “αμπιτὼ 
ἥ ve Θηβαία φίλη παῖς εὐγενὴς Ἰσμηνία. 
οὐ γὰρ ἔσται δύναμις, οὐδ᾽ ἣν ἑπτάκις σὺ ψη- 

3 φίσῃ, 
ὅστις, ὦ δύστην᾽. ἀπήχϑου πᾶσι καὶ τοῖς γείτοσιν. 
ὥστε χἀχϑὲς ϑήκάτῃ ποιοῦσα παιγνίαν ἐγὼ 7100 
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τοῖσι παισὶ τὴν ἑταίραν ἐκάλεσ᾽ ἐκ τῶν γειτόνων, 
παῖδα χρηστὴν κἀγαπητὴν ἐκ Βοιωτῶν ἔγχελυν" 
ot δὲ πέμψειν οὐκ ἔφασκον διὰ τὰ σὰ ψηφίσματα. 
κοὐχὶ μὴ παύσησϑε τῶν ψηφισμάτων τούτων, 

πρὶν ἂν 
τοῦ σκέλους λαβών τις ὑμᾶς ἐκτραχηλίσῃ φέρων. 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. ἄνασσα πράγους τοῦδε καὶ βουλεύματος, 706 
τί μοι σκυϑρωπὸς ἐξελήλυϑας δόμων: ; 

ATZX. xoxdv γυναικῶν ἔργα καὶ ϑήλεια φρὴν 
ποιεῖ μ᾽ ἄϑυμον περιπατεῖν T ἄνω κάτω. 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. τί φῇς; τί φῇς; 710 

AT. ἀληϑῆ, ἀληϑῆ. 
ΧΟΡ. ΓΥΝ. τί δ᾽ ἐστὶ δεινόν; gate ταῖς σαυτῆς φίλαις. 
ATZ. -ἀλλ᾽ αἰσχρὸν εἰπεῖν καὶ σιωπῆσαι βαρύ. 
ΧΟΡ ΓΥΝ. μή νύν μὲ κρύψῃς ὃ τι πεπόνϑαμεν κακόν. 

ATZ. βινητιῶμεν. ἡ βράχιστον τοῦ λόγου. 715 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. ἰὼ Ζεῦ. 
AT. τί Ζῆν᾽ ἀὐτεῖς ; ταῦτα δ᾽ οὖν οὕτως ἔχει. 

ἐγὼ μὲν οὖν αὐτὰς ἀποσχεῖν οὐκέτι 
οἵα τ᾽ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν" ἀποδιδράσκουσι γάρ. 
τὴν μέν γε πρώτην διαλέγουσαν τὴν ὀπὴν 720 
κατέλαβον ῃ τοῦ Πανός ἐστι ταὐλίον, 
τὴν δ᾽ ἐκ τροχιλίας[αὐ]κατειλυσπωμένην, 

τὴν δ᾽ αὐτομολοῦσαν, τὴν δ᾽ ἐπὶ στρούϑου μίαν 
ἤδη πέτεσϑαι διανοουμένην κάτω 
ἐς Ὀρσιλόχου χϑὲς τῶν τριχῶν κατέσπασαβ. 125 
πάσας τε προφάσεις ὥστ᾽ ἀπελϑεῖν οἴκαδε 
ἕλκουσιν. ἤδη γοῦν τις αὐτῶν ἔρχεται. 
αὕτη σὺ ποῖ ϑεῖς; I'T. 4. οἴκαδ᾽ ἐλϑεῖν βούλομαι. 

οἴκοι γάρ ἐστιν ἔριά μοι Μιλήσια 
ὑπὸ τῶν σέων κατακοπτόμενα. ATE. ποίων 

σέων; 780 
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οὐκ εἶ πάλιν; I'T. A. ἀλλ᾽ ἤξω ταχέως νὴ τὼ ϑεώ, 
ὅσον διαπεταάσασ᾽ ἐπὶ τῆς κλίνης μόνον. 
μὴ διαπετάννυ. μηδ᾽ ἀπέλθῃς μηδαμῆ. 
ἀλλ᾽ ἐῶ πολέσϑαι vou ; ATZ. ἣν τούτου δέῃ. 
τάλαιν᾽ ἐγώ. τάλαινα τῆς ἀμοργίδος, 735 
ἣν ἄλοπον οἴκοι καταλέλοιφ᾽. ATE. αὕτη τέρα 
ἐπὶ τὴν ἄμοργιν τὴν ἄλοπον ἐξέρχεται. 
χώρει πάλιν δεῦρ᾽. I'T. B. ἀλλὰ νὴ τὴν Φωσφόρον 
ἔγωγ᾽ ἀποδείρασ᾽ αὐτίκα μάλ᾽ ἀνέρχομαι. 
μὴ μἀποδείρῃς. ἣν γὰρ ἄρξῃ τουτουί, 740 
ἑτέρα γυνὴ ταυτὸν ποιεῖν βουλήσεται. 
ὦ πότνι᾽ Εἰλείϑυι᾽, ἐπίσχες τοῦ τόκου. 
ἕως ἂν εἰς ὅσιον μόλω ᾽γὼ χωρίον. 
τί ταῦτα ληρεῖς ; ΓΥ͂. Γ. αὐτίκα μάλα τέξομαι. 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐκύεις σύ γ᾽ ἐχϑές. I'D. Γ. ἀλλὰ τή- 

ἱξρον. 145 

ἀλλ᾽ οἴκαδέ μ᾽ ὡς τὴν μαῖαν, ὦ Δυσιστράτη, 
ἀπόπεμψον ὡς τάχιστα. ΑΥΣ. τίνα λόγον λέγεις; 
τί τοῦτ᾽ ἔχεις τὸ σκληρόν; ΓΥ͂. Γ. ἄρρεν παιδίον. 
μὰ τὴν ̓ ἀφροδίτην οὐ σύ γ᾽, ἀλλ᾽ ἢ χαλκίον 
ἔχειν τι φαίνει κοῖλον" εἴσομαι δ᾽ ἐγώ. 760 
ὦ καταγέλαστ᾽, ἔχουσα τὴν ἱερὰν κυνῆν 
κυεῖν ἔφασκες ; ΓΥ͂. Γ. καὶ κυῶ γε νὴ día. 
τί δῆτα ταύτην εἶχες ; IT. I. ἵνα μ᾽ εἰ καταλάβοι 
ὁ τόκος ἔτ᾽ ἐν πόλει, τέκοιμ᾽ ἐς τὴν κυνῆν 
ἐσβᾶσα ταύτην. ὥσπερ ot περιστεραί. 755 
τί λέγεις; προφασίζει: περιφανῆ τὰ πράγματα. 
οὐ τἀμφιδρόμια τῆς κυνῆς αὐτοῦ μενεῖς; 
ἀλλ᾽ οὐ δύναμαι γωγ᾽ οὐδὲ κοιμᾶσϑ' ἐν πόλει, 
ἐξ οὗ τὸν ὄφιν εἶδον τὸν oixovoóv ποτε. 
ἐγὼ δ᾽ ὑπὸ γλαυκῶν γε τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι. 7160 
ταῖς ἀγρυπνίαισι κακκαβιξουσῶν ἀεί. 
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ΓΥ. 4. 
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ὦ δαιμόνιαι. παύσασϑε τῶν τερατευμάτων. 
ποϑεῖτ᾽ ἴσως τοὺς ἄνδρας ἡμᾶς δ᾽ οὐκ οἴει 
ποϑεῖν ἐκείνους s ἀργαλέας εὖ οἶδ᾽ ὅτι 
ἄγουσι νύκτας. ἀλλ᾽ ἀνάσχεσϑ'. ὠγαϑαί, 765 
καὶ προσταλαιπωρήσατ᾽ ἔτ᾽ ὀλίγον χρόνον, 
ὡς χρησμὸς ἡμῖν ἐστιν ἐπικρατεῖν. ἐὰν 
μὴ στασιάσωμεν ἔστι δ᾽ ὁ χρησμὸς οὑτοσί. 
λέγ᾽ αὐτὸν ἡμῖν 0 τι λέγει. ΑΥ̓Σ. σιγᾶτε δή. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν πτήξωσι χελιδόνες εἰς ἕνα χῶρον, 110 
τοὺς ἔποπας φεύγουσαι. ἀπόσχωνταί τε φαλήτων, 
παῦλα κακῶν ἔσται, τὰ δ᾽ ὑπέρτερα νέρτερα ϑήσει 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης. ΓΥ͂. 4. ἐπάνω κατακεισόμεϑ'᾽ 

ἡμεῖς ; 
AT. ἣν δὲ διαστῶσιν καὶ ἀναπτῶνται πτερύγεσσιν 

DT. 

ἐξ ἱεροῦ vaoto χελιδόνες. οὐκέτι δόξει 715 
ὄρνεον οὐδ᾽ ὁτιοῦν καταπυγωνέστερον εἶναι. 
σαφής » ὁ χρησμὸς νὴ Zt. ATE. à πάντες ϑεοί, 
μήνυν ἀπείπωμεν ταλαιπωρούμεναι 
ἀλλ᾽ εἰσίωμεν. καὶ γὰρ αἰσχρὸν τουτογί, 
ὦ φίλταται. τὸν χρησμὸν εἰ προδώσομεν. 780 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. μῦϑον 
βούλομαι λέξαι τιν᾽ ὑμῖν. ὅν ποτ᾽ ἤκουσ᾽ 
αὐτὸς ἔτι παῖς Qv. 
οὕτως 
ἦν νεανίσκος Μελανίων vig , ὃς 785 
φεύγων γάμον ἀφίκετ᾽ ἐς ἐρημίαν, 
x&v τοῖς ὄρεσιν ᾧκει" 
κἄτ᾽ ἐλαγοϑήρει 
πλεξάμενος ἄρκυς, 790 
καὶ κύνα τιν᾽ εἶχεν, 
κοὐκέτι κατῆλϑε πάλιν οἴκαδ᾽ ὑπὸ μίδους. 

781—804. — 805—828. 
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οὕτω 
τὰς γυναῖκας ἐβδελύχϑη 
κεῖνος. ἡμεῖς τ᾽ οὐδὲν ἧττον 
τοῦ Μελανίωνος οἵ σώφρονες. 
βούλομαί σε, γραῦ. κύσαι, 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. κρόμμυόν τἄρ᾽ ovx ἔδει. 
ΧΟΡ. ΓΕΡ. κἀνατείνας λακτίσαι. 
ΧΟΡ. ΓΥΝ. τὴν λόχμην πολλὴν φορεῖς. 
ΧΟΡ. ΓΕΡ. καὶ Μυρωνίδης γὰρ ἦν 

τραχὺς ἐντεῦϑεν μελάμπυ-- 
γός τε τοῖς ἐχϑροῖς ἅπασιν. 
ὡς δὲ καὶ Φορμίων. 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. κἀγὼ 
βούλομαι μῦϑόν τιν᾽ ὑμῖν ἀντιλέξαι 
τῷ Μελανίωνι. 

Τίμων 
ἦν τις ἀΐδρυτος ἀβάτοισιν ἐν 
σκώλοισι τὰ πρόσωπα περιειργμένος, 
᾿Ερινύων ἀπορρώξ. 
οὗτος οὖν ὁ Τίμων 
ὥχεϑ'᾽ ὑπὸ μίσους 
πολλὰ καταρασάμενος ἀνδράσι πονηροῖς. 
οὕτω 
κεῖνος ὑμῶν ἀντεμίσει 
τοὺς πονηροὺς ἄνδρας ἀεί, 
ταῖσι δὲ γυναιξὶν ἦν φίλτατος. 
τὴν γνάϑον βούλει ϑένω; 

ΧΟΡ. ΓΈΡ. μηδαμῶς" ἔδεισα γε. 
ΧΟΡ. ΓΥΝ. ἀλλὰ κρούσω τῷ σκέλει; 
ΧΟΡ. ΓΕΡ. τὸν σάκανδρον éxgaveig. 
ΧΟΡ. ΓΥΝ. ἀλλ᾽ ὅμως ἂν οὐκ ἴδοις 

καίπερ οὔσης γραὸς ὄντ᾽ αὐ- 
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τὸν κομήτην. ἀλλ᾽ ἀπεψι-- 
λωμένον τῷ λύχνῳ. 
ἰοὺ ἰού, γυναῖκες. ἴτε δεῦρ᾽ ὡς ἐμὲ 
ταχέως. ΓΎ. A. τί δ᾽ ἔστιν ; εἰπέ μοι. τίς ἡ βοή; 880 
ἄνδρ᾽ ἄνδρ᾽. ὁρῶ προσιόντα παραπεπληγμένον, 
τοῖς τῆς ̓ “φροδίτης ὁ ὀργίοις εἰλημμένον. 
6) πότνια ; Κύπρου καὶ “Κυϑήρων καὶ Πάφου 
μεδέουσ᾽. ἴϑ᾽ ὀρϑὴν ἥνπερ ἔρχει τὴν 000v. 

ποῦ δ᾽ ἐστίν. ὅστις ἐστί; ATE. παρὰ τὸ τῆς 

Χλόης. 835 
ὦ νὴ 40 ἐστὶ δῆτα. ΓΥ͂. 4. τίς κἀστίν ποτε; 
ὁρᾶτε: γιγνώσκει τις ὑμῶν; ΜΥΡ. νὴ Δέα, 
ἔγωγε: κἀστὶν οὑμὸς ἀνὴρ Κινησίας. 
σὸν ἔργον εἴη τοῦτον ὀπτᾶν καὶ στρέφειν, 
κἀξηπεροπεύειν. καὶ φιλεῖν καὶ μὴ φιλεῖν, 840 
καὶ πάνϑ᾽ ὑπέχειν πλὴν ὧν σύνοιδεν ἡ κύλιξ. 
ἀμέλει. ποιήσω ταῦτ᾽ ἐγώ. AT. καὶ μὴν ἐγὼ 
συνηπεροπεύσω παραμένουσα γ᾽ ἐνθαδί, 
καὶ ξυσταϑεύσω τοῦτον. ἀλλ᾽ ἀπέλϑετε. 
οἴμοι κακοδαίμων. οἷος ὁ σπασμός μ᾽ ἔχει 845 
yo τέτανος ὥσπερ ἐπὶ τροχοῦ στρεβλούμενον. 
τίς οὗτος οὑντὸς τῶν φυλάκων ἑστώς: 3 KIN. ἐγώ. 

ἀνήρ; ΚΙΝ. ἀνὴρ δῆτ᾽. ΖΥΣ. οὐκ ἄπει δῆτ᾽ éx- 
ποδῶν; 

σὺ δ᾽ εἶ τίς ἡ ̓κβάλλουσά μ᾽; ATE. ἡμεροσκόπος. 
πρὸς τῶν ϑεῶν νυν ἐκκάλεσόν μοι Mvgoívqv. 850 
ἰδού. καλέσω ᾽γὼ Μυρρίνην σοι; σὺ δὲ τίς εἶ; 
ἀνὴρ ἐκείνης. Παιονίδης Κινησίας. 
e χαῖρε φίλτατ᾽ - οὐ γὰρ ἀκλεὲς τοὔνομα 

τὸ σὸν παρ᾽ ἡμῖν ἐστιν οὐδ᾽ ἀνώνυμον. 
ἀεὶ γὰρ ἡ γυνή σ᾽ ἔχει διὰ στόμα. 855 
κἂν Qv ἢ μῆλον λάβῃ. Κινησίᾳ 
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τουτὶ γένοιτο, φησίν. KIN. ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν. 
νὴ τὴν "Aqooüírqv* κἂν περὶ ἀνδρῶν γ᾽ ἐμπέσῃ 
λόγος τις, εἴρηκ᾽ εὐϑέως ἡ σὴ γυνὴ 
ὅτι λῆρός ἐστι τἄλλα πρὸς Κινησίαν. 860 
ἴϑε vvv, κάλεσον αὐτήν. ΛΥ͂Σ. τί ovv; δώσεις 

τί μοι; 

ἔγωγέ σοι νὴ τὸν 4). ἣν βούλῃ γε σύ: 
ἔχω δὲ τοῦϑ'᾽ - ὅπερ οὖν ἔχω, δίδωμί σοι. 
φέρε νυν καλέσω καταβᾶσά σοι. KIN. ταχύ νυν 

πάνυ. 
ὡς οὐδεμίαν ἔχω γε τῷ βίῳ χάριν, 865 
ἐξ οὗπερ αὕτη ᾿ξῆλϑεν ἐκ τῆς οἰκίας" 
ἀλλ᾽ ἄχϑομαι μὲν εἰσιών. ἔρημα δὲ 
εἶναι δοκεῖ μοι πάντα. τοῖς δὲ σιτίοις 
χάριν οὐδεμίαν οἶδ᾽ ἐσθίων - ἔστυκα γάρ. 
φιλῶ φιλῶ ᾽γὼ τοῦτον: ἀλλ᾽ οὐ βούλεται 870 
ὑπ᾽ ἐμοῦ φιλεῖσϑαι. σὺ δ᾽ ἐμὲ τούτῳ μὴ κάλει. 
ὦ γλυκύτατον Μυρρινίδιον, τί ταῦτα δρᾷς; 
κατάβηϑι δεῦρο. ΜΥΡ. μὰ zt ἐγὼ μὲν αὐτόσ᾽ ov. 
ἐμοῦ καλοῦντος οὐ καταβήσει. Μυρρίνη; 
οὐ γὰρ δεόμενος οὐδὲν ἐκκαλεῖς ἐμέ. 875 
“ἐγὼ οὐ δεόμενος ; ἐπιτετριμμένος μὲν ovv. 
ἄπειμι. KIN. μὴ δῆτ᾽, ἀλλὰ τῷ γοῦν παιδίῳ, 
ὑπάκουσον" οὗτος, οὐ καλεῖς τὴν μαμμίαν; 

μαμμία, μαμμέα, μαμμία. 
αὕτη, τί πάσχεις; οὐδ᾽ ἐλεεῖς τὸ παιδίον 880 
ἄλουτον ὃν κἄϑηλον ἕκτην ἡμέραν; 
éyoy' ἐλεῶ δῆτ᾽ - ἀλλ᾽ ἀμελὴς αὐτῷ πατὴρ 
ἔστιν. KIN. κατάβηϑ'. ὦ δαιμονία, τῷ παιδίῳ. 
οἷον τὸ τεκεῖν: καταβατέον. τί γὰρ πάϑω; 
ἐμοὶ γὰρ αὕτη καὶ νεωτέρα δοκεῖ 885 
πολλῷ γεγενῆσϑαι κἀγανώτερον βλέπειν" 
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MTP. 

KIN. 

KIN. 

KIN. 

KIN. 

MTP. 

KIN. 

MTP. 

KIN. 

MTP. 
KIN. 

MTP. 

KIN. 
MTP. 

KIN. 
MTP. 

ΧΦ ΟΣ ΤΣ ΤΊ ᾿ 

χὰ δυσκολαίνει “πρὸς ἐμὲ καὶ βοενϑύεται. 
ταῦτ᾽ αὐτὰ δή o9 ἃ κἄμ᾽ ἐπιτρίβει τῷ πόϑῳ. 
c γλυκύτατον σὺ τεχνίδιον κακοῦ πατρός, 
φέρε σε φιλήσω γλυκύτατον τῇ μαμμίᾳ. 890 
τί, ὦ πονηρά. ταῦτα ποιεῖς χἀτέραις 
Eme γυναιξί. κἀμέ v^ ἄχϑεσϑαι ποιεῖς 
αὐτή τε λυπεῖ; ΜΥΡ. μὴ πρόσαγε τὴν χεῖρά μοι. 
τὰ δ᾽ ἔνδον ὄντα τἀμὰ καὶ σὰ χρήματα 
χεῖρον διατίέϑης. ΜΥΡ. ὀλίγον αὐτῶν μοι μέλει. 895 
ὀλίγον μέλει σοι τῆς κρόκης φορουμένης 
ὑπὸ τῶν ἀλεκτρυόνων; MTP. ἔμοιγε νὴ zia. 
τὰ τῆς ᾿ἀφροδίτης ἱέρ᾽ ἀνοργίαστά σοι 
χρόνον τοσοῦτόν ἐστιν. οὐ βαδιεῖ πάλιν; 
μὰ ZU οὐκ ἔγωγ᾽. ἣν μὴ διαλλαχϑῆτέ γε 900 
καὶ τοῦ πολέμου παύσησϑε. ΚΙΝ. τοιγάρ, ἣν δοκῇ; 
ποιήσομεν καὶ ταῦτα. MTP. τοιγάρ, ἣν δοκῇ, 
κἄγωγ᾽ ἄπειμ᾽ ἐκεῖσε: νῦν δ᾽ ἀπομώμοκα. 
σὺ δ᾽ ἀλλὰ κατακλίνηϑι μετ᾽ ἐμοῦ διὰ χρόνου. 
οὐ δῆτα" καίτοι σ᾽ οὐκ ἐρῶ γ᾽ ὡς οὐ φιλῶ. 90ὅ 
φιλεῖς: τί οὖν οὐ κατεκλίνης. ὦ Μύρριον; 

c) καταγέλαστ᾽ : ἐναντίον τοῦ παιδίου: 
μὰ Zt , ἀλλὰ τοῦτό γ᾽ οἴκαδ᾽. ὦ Mavij, φέρε. 
ἰδού, τὸ μέν σοι παιδίον καὶ δὴ xzoÓcv- 
σὺ δ᾽ οὐ κατακλίνει; MTP. ποῦ γὰρ ἂν τις xac, 

τάλαν. 910 
δράσειε τοῦϑ᾽ ; KIN. ὅπου τὸ τοῦ Πανός, καλόν. 
καὶ πῶς ἔϑ᾽ ἁγνὴ δῆτ᾽ ἂν ἔλϑοιμ᾽ ἐς πόλιν; 
κάλλιστα δήπου. λουσαμένη τῇ Κλεψύδρα. 
ἔπειτ᾽ ὀμόσασα δῆτ᾽ ἐπιορκήσω. τάλαν; 
εἰς ἐμὲ τράποιτο: μηδὲν ὅρκου φροντίσῃς. 91ὅ 
φέρε νυν ἐνέγκω κλινίδιον νῶν. ΚΙΝ. μηδαμῶς. 
ἀρκεῖ χαμαὶ νῷν. ΜΥΡ. μὰ τὸν ᾿4πόλλω μή σ᾽ ἐγώ, 

»ν- € 

E 
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καίπερ τοιοῦτον ὄντα, κατακλινῶ χαμαί. 
ἥ τοι γυνὴ φιλεῖ ue , δήλη ᾽στὶν καλῶς. 
ἰδού, κατάκεισ᾽ ἀνύσας τι" κἀγὼ ᾿κδύομαι. 920 
καίτοι. τὸ δεῖνα, ψίαϑός ἐστ᾽ ἐξοιστέα. 
ποία ψίαϑος; μή μοίγε. MTP. νὴ τὴν "Ἄρτεμιν, 
αἰσχρὸν γὰρ ἐπὶ τόνου γε. ΚΙΝ. δός μοί νυν κύσαι. 
ἰδού. KIN. παπαιάξ. ἡκένυν ταχέως πάνυ. 
ἰδοὺ ψίαϑος: κατάκεισο. καὶ δὴ ᾿κδύομαι. 998 
καίτοι. τὸ δεῖνα; προσκεφάλαιον οὐκ ἔχεις. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ δέομ᾽ ἔγωγε. MTP. νὴ AC. ἀλλ᾽ ἐγώ. 
ἀλλ᾽ ἦ τὸ πέος τόδ᾽ Ἡρακλῆς ξενίξεται. 
ἀνίστασ᾽, ἀναπήδησον. ἤδη. πάντ᾽ ἔχεις: 
ἅπαντα Du δεῦρό vvv, ὦ χρύσιον. 980 
τὸ στρόφιον ἤδη λύομαι. UH νυν" 
μή μ᾽ ἐξαπατήσῃς τὰ περὶ τῶν διαλλαγῶν. 
νὴ At^ ἀπολοίμην ἄρα. ΜΥΡ. σίσυραν ovx ἔχεις. 
μὰ AU οὐδὲ δέομαί y' , ἀλλὰ βινεῖν βούλομαι. 
ἀμέλει. ποιήσεις τοῦτο: ταχὺ γὰρ ἔρχομαι. 988 
ἄνϑρωπος ἐπιτρίψει μὲ διὰ τὰ στρώματα. 
ἔπαιρε σαυτόν. ΚΙΝ. ἀλλ᾽ ἐπῇρται τοῦτό γε. 
βούλει μυρίσω σε: ΚΙΝ. μὰ τὸν ᾿“πόλλω μή μέγε. 
vi τὴν “Ἰφροδίτην, ἤν τε βούλῃ γ᾽ ἦν τε μή. 
ei9* éxyvO etn] τὸ μύρον. ὦ Ζεῦ δέσποτα. 940 

πρότεινε δὴ τὴν χεῖρα κἀλείφου λαβών. 

οὐχ ἡδὺ τὸ μύρον μὰ τὸν ᾿Ζπόλλω τουτογί, 
εἰ μὴ διατριπτικόν γε. κοὐκ ὄξον γάμων. 
τάλαιν᾽ ἐγώ. τὸ Ῥόδιον ἤνεγκον μύρον. 
ἀγαϑόν- ἔα αὔτ᾽, ὦ δαιμονία. MTP. ληρεῖς ἔχων. 
κάκιστ᾽ ἀπόλουϑ᾽ ὁ πρῶτον ἕψήσας μύρον. 946 
λαβὲ τόνδε τὸν ἀλάβαστον. ΚΙΝ. ἀλλ᾽ ἕτερον ἔχω. 
ἀλλ᾽ ὠξυρὰ κατάκεισο καὶ μή μοι φέρε 
μηδέν. MTP. ποιήσω ταῦτα νὴ τὴν Γάρτεμιν. 



110 ATDIEIOAPJTUG: 

ὑπολύομαι γοῦν. ἀλλ᾽ ὅπως. ὦ φίλτατε, 950 

σπονδὰς ποιεῖσϑαι ψηφιεῖ. ΚΙΝ. βουλεύσομαι. 
ἀπολώλεκέν μὲ κἀπιτέτριφεν ἡ γυνή, 
τά τ᾿ ἄλλα πάντα κἀποδείρασ᾽ οἴχεται. 
οἴμοι τέ πάϑω; τένα βινήσω., 
τῆς καλλίστης πασῶν ψευσῦ είς; 

πῶς ταυτηνὶ παιδοτροφήσω; 
ποῦ Κυναλώπηξ ; 

μίσϑωσόν μοι τὴν τιτϑήν. 
ΧΟΡ. ΓΕΡ. ἐν δεινῷ γ᾽. ὦ δύστηνε, κακῷ 

τείρει ψυχὴν ἐξαπατηϑ είς. 
κἄγωγ᾽ οἰχτείρω G. , αἰαῖ. 
ποῖος γὰρ νέφρος ἂν ἀντίσχοι, 
ποία ψυχή, ποῖοι δ᾽ ὄρχεις. 
ποία δ᾽ ὀσφύς; ποῖος δ᾽ ὄρρος 
κατατεινόμενος. 

i M! - Ἁ A 

καὶ μὴ βινῶν τους ὀρϑρους:; 

ΚΙΝ. ὦ Ζεῦ. δεινῶν ἀντισπασμῶν. 
ΧΟΡ. ΓΕΡ. ταυτὶ μέντοι νυνί σ᾽ ἐποίησ᾽ 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. μὰ AC ἀλλὰ φίλη καὶ παγγλυκερά. 
ἡ παμβδελυρὰ καὶ παμμυσαρά. 

ΚΙΝ. ποία γλυκερά; 
μιαρὰ μιαρὰ δῆτ᾽ - ὦ Ζεῦ. 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. Ὦ Ζεῦ. 
εἴθ᾽ αὐτήν. ὥσπερ τοὺς ϑωμούς, 
μεγάλῳ τυφῷ καὶ πρηστῆρι 
ξυστρέψας καὶ ξυγγογγυλίσας 
οἴχοιο φέρων. εἶτα μεϑείης, 
ἡ δὲ φέροιτ᾽ αὖ πάλιν εἰς τὴν γῆν, 
xv ἐξαίφνης 
περὶ τὴν ψωλὴν περιβαίη. 

ΚΗΡ. πᾶ τᾶν 'Acav&v ἐστιν ἃ γερωχία 

955 

970 

975 

980 
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ἢ τοὶ πρυτάνιες; λῶ τι μυσίξαι νέον. 
τίς δ᾽ εἶ σύ; πότερ᾽ ἄνϑρωπος. ἢ Κονίσαλος; 
x&gvE ἐγών. ὦ κυρσανιε, ναὶ τὼ σιὼ 
E 3 Ἁ , - - 

&uoAov ἀπὸ Σίπαρτας περὶ τᾶν διαλλαγᾶν. 
κἄπειτα δόρυ δῆϑ' ὑπὸ μάλης ἥκεις ἔχων; 986 

? ' p? 3 3 , ^ , 

ov τὸν ΖΙ( ovx ἐγῶνγα. ΠΡΟ. ποῖ μεταστρέφει; 
τί δὴ προβάλλει τὴν χλαμυύδ᾽; ἢ βουβωνιᾷς 
ὑπὸ τῆς ὁδοῦ; ΚΗΡ. παλαιόρ γα voi τὸν Κάστορα 
ἄνϑρωπος. ΠΡΟ. ἀλλ᾽ ἔστυκας Σ e μιαρώτατε. 

οὐ τὸν ZÍi οὐκ ἐγώνγα" μηδ᾽ αὖ πλαδδίη. 990 
τί δ᾽ ἐστί σοι τοδί; ΚΗΡ. σκυτάλα Πακωνικᾶ. 
εἴπερ γε χαὔύτη ᾽στὶ σκυτάλη ΔΠακωνική. 
ἀλλ᾽ ὡς πρὸς εἰδότα με σὺ τἀληϑῆ λέγε. 

E BIN , 35e Leni 2 
τί τὰ πραγμαϑ' vuv ἐστι τὰν “Πακεδαίμονι; 
? ' ’ - v 1 , K 
ὄρσα “ακεδαίμων πᾶα καὶ τοὶ σύμμαχοι 995 
ἅπαντες ἐστύκαντι" Πελλάνας δὲ δεῖ. 
ἀπὸ τοῦ δὲ τουτὶ τὸ κακὸν ὑμῖν ἐνέπεσεν; 
ἀπὸ Πανός; ΚΗΡ. ovx, ἀλλ᾽ ἄρχε μέν. οἰῶ. “αμ-- 

πιτῶ, 
ἔπειτα δ᾽ ἄλλαι ταὶ κατὰ Σπάρταν ἅμα 

" e 2 A ^ e ^ 

γυναῖκες ἀπερ ἅπο μιᾶς υσπλαγίδος 1000 

ἀπήλαον τὼς ἄνδρας ἀπὸ τῶν ὑσσάκων. 
πῶς οὖν ἔχετε; ΚΗΡ. μογίομες. ἂν γὰρ τὰν πόλιν 

ἅπερ λυχνοφορίοντες ἀποκεκύφαμες. 
ταὶ γὰρ γυναῖκες οὐδὲ τῶ μύρτω σιγῆν 
ἐῶντι. πρίν χ᾽ ἅπαντες ἐξ ἑνὸς λόγω 1005 
σπονδὰς ποιησώμεσϑα ποττὰν Ἑλλάδα. 
τουτὶ τὸ πρᾶγμα πανταχόϑεν ξυνομώμοται 
ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἄρτι νυνὶ μανϑάνω. 
9 3: Ὁ , 1 A ἀλλ᾽ ὡς ταχιστὰ φράζε περὶ διαλλαγῶν 
αὐτοκράτορας πρέσβεις ἀποπέμπειν ἐνθαδί. 1010 
ἐγὼ δ᾽ ἑτέρους ἐνθένδε τῇ βουλῇ φράσω 
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πρέσβεις ἑλέσϑαι. τὸ πέος ἐπιδείξας τοδί. 

ΚΗΡ. πωτάομαι" κράτιστα γὰρ παντᾷ λέγεις. 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. οὐδέν ἔστι ϑηρίον γυναικὸς ἀμαχώτερον, 

οὐδὲ πῦρ, οὐδ᾽ ὧδ᾽ ἀναιδὴς οὐδεμία πόρδαλις.101ὅ 

ΧΟΡ. ΓΥ͂Ν. ταῦτα μέντοι σὺ ξυνίειβ; εἶτα πολεμεῖς ἐμοί, 

ἐξόν. ὦ πονηθέ; σοὶ βέβαιον ἔμ᾽ ἔχευν φίλην; 

XOP. I'EP. ὡς ἐγὼ μισῶν γυναῖκας οὐδέποτε παύσομαι. 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. ἀλλ᾽ ὅταν βούλῃ GU: νυνὶ δ᾽ οὔ σε περιό-- 

VORES 

γυμνὸν 0v9" οὕτως. ὁρῶ γὰρ ὡς καταγέλαστος εἶ. 

ἀλλὰ τὴν ἐξωμίδ᾽ ἐνδύσω δε πφοσιοῦσ᾽ ἐγώ. 1091 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. TOUTO μὲν μὰ τὸν 4 οὐ πονηρὸν ἐποιήσατε" 

ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ὀργῆς γὰρ πονηρᾶς καὶ τότ ̓  ἀπέδυν ἐγώ. 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. πρῶτα μὲν φαίνει γ᾽ ἀνήρ" εἶτ᾽ οὐ καταγέ- 

λαστος &. 

κἄν μὲ μὴ λύπεις, ἐγὼ σοῦ κἂν τόδε τὸ ϑηρίον 1025 

τοὐπὶ τὠφϑαλμῷ λαβοῦσ᾽ ἐξεῖλον ἄν. 0 νῦν ἔνι. 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἣν μὲ τοὐπιτρῖβον, δακτύλιος 

οὑτοσί: 

ἐχσκάλευσον αὐτό. κάτα δεῖξον ἀφελοῦσα μοι: 

ὡς τὸν ὀφϑαλμόν γέ μου νὴ τὸν Zlía πάλαι δάκνει. 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. ἀλλὰ δράσω ταῦτα καίτοι δύσκολος ἔφυς 

ἀνήρ. 1080 

ἦ μέγ᾽, o Ζεῦ : χφήμ ̓ἐδεῖν τῆς ἐμπέδος ἔνεστί cor. 

οὐχ ὁρᾷς; ; οὐκ ἐμπίς ἐστιν δ E Τρικορυσία; ; 

ΧΟΡ. ΓΕΡ. νὴ At ὥνησας γέ μ᾽. ὡς πάλαι γέμ ̓ ἐφρεω- 

φύχει; 

ὥστ᾽ ἐπειδὴ ᾿᾽ξῃρέϑη. ῥεῖ μου τὸ δάκρυον πολύ. 

ΧΟΡ. ΓΥΝ. ἀλλ᾽ ἀποψήσω σ᾽ ἐγώ. καίτοι πάνυ πονη- 

φὸς εἶ, - 038 

καὶ φιλήσω. ΧΟΡ. ΓΕΡ. μὴ φιλήσῃς. XOP. TN. 

ἤν τε E MR γ᾽ ἤν τε μή. 

; Fui 

eee 
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- XOP. I'EP. ἀλλὰ Ur ὥρασ᾽ ἵκοισϑ᾽ - ὡς ἐστὲ ϑωπικαὶ 
φύσει. 

κἄστ᾽ ἐκεῖνο τοὔπος ὀρϑῶς κοὐ “κακῶς εἰρημένον, 

οὔτε σὺν πανωλέϑροισιν οὔτ᾽ ἄνευ πανωλέϑρων. 

ΧΟΡ. I'TN. ἀλλὰ νυνὶ σπένδομαί Got, καὶ τὸ λοιπὸν 

ΧΟΡ. 

οὐκέτι 1040 
οὔτε. δράσω φλαῦρον οὐδὲν οὔϑ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν πεί- 

σομαι. 
ἀλλὰ κοινῇ συσταλέντες τοῦ μέλους ἀρξώμεϑα. 
οὐ παρασκευαξόμεσϑα 
τῶν πολιτῶν οὐδέν᾽. ὦνδρες, 
φλαῦρον εἰπεῖν οὐδὲ ἕν" 
ἀλλὰ πολὺ τοὔμπαλιν πάντ᾽ ἀγαϑὰ καὶ λέγειν 1045 
καὶ δρᾶν " ἱκανὰ γὰρ τὰ κακὰ καὶ τὰ παρακείμενα. 
ἀλλ᾽ ἐπαγγελλέτω πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνή. 1060 
εἴ τις ἀργυρίδιον δεῖ-- 
ται λαβεῖν, μνᾶς ἢ δύ᾽ ἢ τρεῖς" 
ὡς πλέω 'στίν, 
ἄχομεν βαλλάντια. 
κἂν ποτ᾽ εἰρήνη φανῇ, 1055 
ὅστις ἂν νυνὶ δανείση-- 
ται παρ᾽ ἡμῶν, 
ἂν λάβῃ μηκέτ᾽ ἀποδῷ. 
ἑστιᾶν δὲ μέλλομεν ξέ-- 
vovg τινὰς Καρυστίους, ἂν 
δρας καλούς τε κἀγαϑούς. 
κἄστιν ἔτ᾽ ἔτνος τι. καὶ δελφάκιον ἦν τί μοι. 1060 
καὶ τοῦτο τέϑυχ;, ὥστε xo& ἔδεσϑ᾽ ἁπαλὰ καὶ καλά. 
ἥκετ᾽ οὖν εἰς ἐμοῦ τήμερον πρὼ δὲ χρὴ 1065 
τοῦτο δρᾶν λελουμένους, αὐ-- 
τούς τε καὶ τὰ παιδί᾽. εἶτ᾽ εἴς 

1043—1058. — 1059— 1072. --Ξ 1188— 1209. — 12905— 19215. 
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AAK. τί δεῖ ποϑ᾽ ὑμὲ πολλὰ μυσίδδειν ἔπη; 

ΧΟΡ. 

A AK. ἄφατα. τί κα λέγοι τις: ἀλλ᾽ ὅπᾳ σέλει 1080. 

 XOP. 

A0. 

XOP. χαὔτη ξυνῴδ εἰ χἀτέρα ταύτῃ voco. 

AO. 

XOP. 

46. 
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ceo βαδίζειν. 

μηδ᾽ ἐρέσϑαι μηδένιι, 

ἀλλὰ χωρεῖν ἄντικρυς, 1 

ὥσπερ οἴκαδ᾽ εἰς ἑαυτῶν, 1079.»ϑ 

γεννικῶς: ὡς 
ἡ ϑύρα κεκλείσεται. 

καὶ μὴν ἀπὸ τῆς Σπάρτης οἷδὲὶ πρέσβεις ἕλκοντες 

ὑπήνας , 

χωροῦσ᾽, ὥσπερ χοιροκομεῖον περὶ τοῖς μηροῖσιν 

ἔχοντες. 3 

ἄνδρες “4άκωνες πρῶτα μέν μοι χαίρετε, 

εἶτ᾽ simo" ἡμῖν πῶς ἔχοντες ἥκετε. 1078 — 

ὁρῆν γὰρ ἔξεσϑ᾽ ὡς ἔχοντες ἤκομες. 

Beet" νενεύρωται μὲν ἥδε συμφορὰ 

δεινῶς" τεϑερμωσϑαί y χεῖρον φαίνεται. 

παντᾷ τις ἐλσὼν ἁμὶν εἰράναν σέτω. 

καὶ μὴν ὁρῶ καὶ του σὸς τοὺς αὐτόχϑονας 

ὥσπερ παλαιστὰς ἄνδρας ἀπὸ τῶν γαστέρων 

Salud ἀποστέλλοντας" ὥστε φαίνεται 3 

ἀσκητικὸν τὸ χρῆμα τοῦ νοσήματος. 1085. 

τίς ἂν φράσειξ ποῦ ̓ στιν ἡ “υσιστράτη:; 1 

ὡς ἄνδρες ἡμεῖς. οὑτοιὶ TOLOUTOLL. 

ἡ που πρὸς ὄρϑρον σπασμὸς ὑμᾶς λαμβάνει; 

μὰ 4, ἀλλὰ ταυτὶ δρῶντες ἐπιτετρίμμεϑα. 

ὥστ᾽ εἴ τις ἡμᾶς μὴ διαλλάξει ταχύ, 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ov Κλεισϑένη βινήσομεν. 

εἰ σωφρονεῖτε. ϑαίμάτια Adeo, ὅπως 

τῶν ἑρμοχοπιδῶν μή τις ὑμᾶς ὄψεται. 

νὴ τὸν Ζ10 εὖ μέντοι λέγεις. 44Κ. ναὶ τὼ σιὼ 195 
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παντᾷ ye. φέρε τὸ ἔσϑος ἀμβαλώμεϑα. 
ὦ χαίρετ᾽, ὦ “άκωνες" αἴσχρ᾽ ἂν ἐπάϑομεν. 
οὗ πολυχαρίδα, δεινά κα πεπόνϑεμες, 
αἴ x^ εἶδον &u$ τὦώνδρες ἀναπεφλασμένοως. 
ἄγε δή. “άκωνες. αὔϑ' ἕκαστα χρὴ λέγειν. 1100 
ἐπὶ τί πάρεστε δεῦρο; 44Κ. περὶ διαλλαγᾶν 
πρέσβεις. AO. καλῶς δὴ λέγετε: χἠμεῖς τουτογί. 
τί οὐ καλοῦμεν δῆτα τὴν “υσιστράτην, 
ἥπερ διαλλάξειεν ἡμᾶς ἂν μόνη; 
γαὶ τὼ σιώ,. καλῆτε τὰν “Πυσιστράταν. 1105 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἡμᾶς, ὡς ἔοικε, δεῖ καλεῖν" 
αὐτὴ γάρ .ὡς ἤκουσεν. ἥδ᾽ ἐξέρχεται. 
χαῖρ᾽, ὦ πασῶν ἀνδρειοτάτη" δεῖ δὴ vvví σε γε-- 

νέσϑαι 

δεινήν. ** ἀγαϑήν. φαύλην, σεμνήν. ἀγανήν, 
πολύπειρον᾽ 

ὡς οἵ πρῶτοι τῶν Ἑλλήνων τῇ σῇ ληφϑέντες ἴυγγι 
συνεχώρησαν σοι καὶ κοινῇ τἀγκλήματα πάντ᾽ 

ἐπέτρεψαν. 1111 
ἀλλ᾽ οὐχὶ χαλεπὸν τοὔργον. εἰ λάβοι γέτις 
ὀργῶντας ἀλλήλων τε μὴ ̓ ᾿κπειρωμένους. 
τάχα δ᾽ εἴσομαι γώ. ποῦ ᾽στιν ἡ Διαλλαγή; 
πρόσαγε λαβοῦσα πρῶτα τοὺς Πακωνικούς, 1115 
καὶ μὴ χαλεπῇ τῇ χειρὶ μηδ᾽ αὐϑαδικῇ, 
μηδ᾽ ὥσπερ ἡμῶν ἄνδρες ἀμαϑῶς τοῦτ᾽ ἔδρων, 
ἀλλ᾽ ὡς γυναῖκας εἰκός. οἰκείως πάνυ. 
κὴν μὴ διδῷ τὴν χεῖρα. τῆς σάϑης ἄγε. 
ἴϑι καὶ σὺ τούτους τοὺς dO qvatovg ἄγε: 1120 
οὗ δ᾽ ἂν διδῶσι. πρόσαγε τούτου λαβομένη. 
ἄνδρες Πάκωνες. στῆτε παρ᾽ ἐμὲ πλησίον, 
ἐνθένδε 9" ὑμεῖς, καὶ λόγων ἀκούσατε. 
ἐγὼ γυνὴ μέν εἰμι. νοῦς δ᾽ ἔνεστί δε} 
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A0. 

ATA. 

Ἕλληνας ἄνδρας καὶ πόλεις ἀπόλλυτε. | 
εἷς μὲν λόγος μοι δεῦρ᾽ ἀεὶ περαίνεται. 1185 -. 

ATEZIZTPATH. 

αὐτὴ δ᾽ ἐμαυτῆς οὐ κακῶς γνώμης ἔχω" 1125 — 

τοὺς δ᾽ ἐκ πατρός τὲ καὶ γεραιτέρων λόγους 
πολλοὺς ἀκούσασ᾽ οὐ μεμούσωμαι κακῶς. 
λαβοῦσα δ᾽ ὑμᾶς λοιδορῆσαι βούλομαι 
κοινῇ δικαίως. ot μιᾶς γὲ χέρνιβος 
βωμοὺς περιρραίνοντες, ὥσπερ ξυγγενεῖς, 1180 
Ὀλυμπίασιν. ἐν Πύλαις, Πυϑοῖ --- πόσους 
εἴποιμ᾽ ἂν ἄλλους, εἴ με μηκύνειν δέοι; --- 
ἐχϑρῶν παρόντων βαρβάρων στρατεύματι 

ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαί γ᾽ ἀπεψωλημένος. 
εἶτ᾽, ὦ Δάκωνες, πρὸς γὰρ ὑμᾶς τρέψομαι, 
οὐκ ἴσϑ'. ὅτ᾽ ἐλϑὼν δεῦρο Περικλείδας ποτὲ 
ὁ Δάκων ᾿4ϑηναίων ἵκέτης καϑέξετο 
ἐπὶ τοῖσι βωμοῖς ὠχρὸς ἐν φοινικίδι, 1140 : | 

στρατιὰν προσαιτῶν; ἡ δὲ Μεσσήνη τότε 
ὑμῖν ἐπέκειτο. χὠ ϑεὸς σείων ἅμα. 
ἐλϑὼν δὲ σὺν ὁπλίταισι τετρακισχιλίοις 
Κίμων ὅλην ἔσωσε τὴν “ακεδαίμονα. 
ταυτὶ παϑόντες τῶν “4ϑηναίων ὕπο 1145 3 

" δῃοῦτε χώραν, ἧς ὕπ᾽ εὖ πεπόνϑατε; 

A0. 
AAK. 
ATZ. 

ἀδικοῦσιν OUTOL νὴ Ac , ὦ “υσιστράτη. | 
ἀδικίομες - ἀλλ᾽ ὁ πρωκτὸς ἄφατον ὡς καλός. 

ὑμᾶς δ᾽ ἀφήσειν τοὺς ᾿4ϑηναίους οἴει; 
οὐκ ἴσϑ᾽ δὅϑ᾽ ὑμᾶς οἵ Adxoveg αὖϑις αὖ 1160 
κατωνάκας φοροῦντας ἐλθόντες Óogl 
πολλοὺς μὲν ἄνδρας Θετταλῶν ἀπώλεσαν, 
πολλοὺς δ᾽ ἑταίρους Ἱππίου καὶ ξυμμάχους, 
ξυνεκμαχοῦντες τῇ τόϑ᾽ ἡμέρᾳ μόνοι, 
κἀλευϑέρωσαν, κἀντὶ τῆς κατωνάκης 1166 
τὸν δῆμον ὑμῶν χλαῖναν ἤμπισχον πάλιν; 
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AT. 

AAK. 

AT2. 

ATEXZIZTPATH. 117 

οὔπα γυναῖκ᾽ ὄπωπα χαϊωτέραν. 
ἐγὼ δὲ κύσϑον ἢ οὐδέπω καλλίονα. 
τί δῆθ᾽ ὑπηργμένων γὲ πολλῶν κἀγαϑῶν 
μάχεσϑε κοὐ παύεσϑε ΤῊΣ μοχϑηρίας; : 1160 
τί δ᾽ οὐ διηλλάγητε; φέρε, τί τοὐμποδών ; 
ἁμές γε λῶμες, αἴ τις ἁμὶν τοὔγκυκλον 
λῇ τοῦτ᾽ ἀποδῶμεν. ATE. ποῖον, à τάν; 4AK.vàv 

Πύλον, 
ἅσπερ πάλαι δεόμεσϑα καὶ βλιμάττομες. 
μὰ τὸν Ποσειδῶ. τοῦτο μέν y οὐ δράσομεν. 1165 

. ἄφετ᾽, ὦγάϑ᾽, αὐτοῖς. A0. κάτα τίνα κινήσομεν; 
- ἕτερόν γ᾽ ἀπαιτεῖτ᾽ ἀντὶ τούτου Τοῦτον: 
τὸ δεῖνα τοίνυν παράδοϑ'᾽ ἡμῖν. τουτονὶ 
πρώτιστα τὸν Ἐχινοῦντα καὶ τὸν Μηλιᾶ 
κόλπον τὸν ὄπισϑεν καὶ τὰ -Μεγαρικὰ σκέλη. 1170 

. οὐ τὼ GLO , οὐχὶ πάντα γ᾽, ὦ λυσσάνιε. 
. ξᾶτε δ δὲν διαφέρου περὶ σκελοῖν. 
ἤδη γεωργεῖν γυμνὸς ἀποδὺς βούλομαι. 

. ἐγὼ δὲ κοπραγωγὴν γα πρόκα ναὶ và σιώ. 
. ἐπὴν διαλλαγῆτε, ταῦτα δράσετε. 1178 
ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ δρᾶν ταῦτα, βουλεύσασϑε καὶ 
τοῖς ξυμμάχοις ἐλϑόντες ἀνακοινώσατε. 
ποίοισιν. ὦ τάν. ξυμμάχοις ; ἐστύκαμεν. 
οὐ ταὐτὰ Pr τοῖσι συμμάχοισι νῶν, 
βινεῖν ὁ ἅπασιν; 44Κ. τοῖσι γοῦν ναὶ τὼ σιὼ 1180 
ἁμοῖσι. 4Θ. καὶ γὰρ ναὶ μὰ Ζία Καρυστίοις. 
καλῶς λέγετε. νῦν οὖν ὅπως ἁγνεύσετε, 
ξως ἂν αἱ γυναῖκες ὑμᾶς ἐν πόλει 
ξενίσωμεν ὧν ἐν ταῖσι κίσταις εἴχομεν. 
ὅρκους δ᾽ ἐκεῖ καὶ πίστιν ἀλλήλοις δότε. 1185 
κἄπειτα τὴν αὑτοῦ γυναῖχ᾽ ὑμῶν λαβὼν 
ἄπεισ᾽ ἕκαστος. ἀλλ᾽ ἴωμεν ὡς τάχος. 
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AAK. ἄγ᾽ ὅπᾳ τὺ λῇς. 40. νὴ τὸν AU ὡς τάχιστ᾽ ἄγε. 

ΧΟΡ. στρωμάτων δὲ ποικίλων καὶ 

χλανιδίων. καὶ ξυστίδων καὶ 

χρυσίων; ὅσ᾽ ἐστί μοι, 1190 

οὐ φϑόνος ἔνεστί μοι πᾶσι παρέχειν φέρειν 

τοῖς παισίν. ὁπόταν τὲ ϑυγάτηρ τινὶ κανηφορῇ. 

πᾶσιν ὑμῖν Ayo λαμβάνειν τῶν ἐμῶν 1195 

χρημάτων νῦν ἔνδοϑεν., καὶ 

μηδὲν οὕτως εὖ σεσημάν-- : 

ϑαι τὸ μὴ οὐχὶ 

τοὺς ῥύπους ἀνασπάσαι, 1200 

χἄττ᾽ ἂν ἔνδον ἡ φορεῖν. 

ὄψεται δ᾽ οὐδὲν σκοπῶν, εἰ 

μή τις ὑμῶν 
ὀξύτερον ἐμοῦ βλέπει. 

εἰ δέτῳ μὴ σῖτος ὑμῶν 

ἔστι. βό όκει δ᾽ οἰκέτας καὶ 

σμικρὰ πολλὰ παιδία, 1205 

ἔστι παρ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν πυρίδια λεπτὰ μέν, 

ὁ δ᾽ ἄρτος ἀπὸ χοίνικος ἰδεῖν μάλα νεανίας. 

ὅστις οὖν βούλεται τῶν πενήτων ivo 1210 

εἰς ἐμοῦ σάκους ἔχων καὶ 

κωρύκχους : ὡς λήψεται συ- 

gov ὁ Μανῆς δ᾽ 

οὑμὸς αὐτοῖς ἐμβαλεῖ. 

πρός γὲ μέντοι τὴν ϑύραν 

προαγορεύω μὴ βαδίξειν 

τὴν ἐμήν, ἀλλ᾽ 

εὐλαβεῖσθαι τὴν κύνα. ms 

A0. A. ἄνοιγε τὴν ϑύραν σύ. παραχωρεῖν ϑέλεις s 

ὑμεῖς τί ̓ κάϑησϑε; : μῶν ἐγὼ τῇ λαμπάδι 

ὑμᾶς κατακαύσω:; φορτικὸν τὸ χωρίον. 

a lie ΧΟΡ ΎΝ ἮΝ 

ai cesi : 

Sessa eod ce aee cap lr Lar cerit 

doe ἘΜ ΕΥ̓ SÉ A ΑΙ ἘΣῪ 

iiia y RES 
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ΧΟΡ ΓΕΡ. οὐκ ἂν ποιήσαιμ᾽. εἰ δὲ πάνυ δεῖ τοῦτο 
δρᾶν, 

ὑμῖν χαρίξεσϑαι, ταλαιπωρήσομεν. 1220 
ΧΟΡ ΓΥΎΝ. χἠμεῖς γε μετὰ σοῦ | ξδυνταλαιπωφήσομεν. 
46. 4. οὐκ ἄπιτε; κωκύσεσϑε τὰς τρίχας μακρά. 

οὐκ CO" ὅπως ἂν οἱ “άκωνες ἔνδοϑεν 
B καϑ' ἡσυχίαν ἀπίωσιν εὐωχημένοι:; ; 
.. 40. B.oUzo τοιοῦτον ξυμπόσιον ὄ ὀπωπ᾽ ἐγώ. 
40. A. ἦ καὶ χαρίεντες ἤσαν ot Πακωνικοί: 
ἢ ἡμεῖς δ᾽ ἐν οἴνῳ ξυμπόται σοφώτατοι. 
- 40. B. ὀρϑῶς 7": ὁτιὴ νήφοντες οὐχ ὑγιαίνομεν᾽ 

| ἣν τοὺς ᾿Αϑηναίους d ἐγὼ πείσω λέγων, 
μεϑύοντες ἀξὶ πανταχοῦ πρεσβεύσομεν. 
νῦν μὲν γὰρ ὅταν ἔλϑωμεν ἐ eg “ακεδαίμονα 
νήφοντες, εὐϑὺς βλέπομεν ὁ ὅ TL ταράξομεν" 
ὥσϑ᾽ 0 τι μὲν ἂν λέγωσιν οὐκ ἀκούομεν, 
ἃ δ᾽ οὐ λέγουσι. ταῦϑ'᾽ ὑπονενοήκαμεν. 
ἀγγέλλομεν δ᾽ οὐ ταὐτὰ τῶν αὐτῶν πέρι. 
νυνὶ δ᾽ ἅπαντ᾽ ἤρεσκεν: ὥστ᾽ εἰ μέν γέ τις 
ἄδοι Τελαμῶνος, Κλειταγόρας ἄδειν δέον, 
ἑπῃνέσαμεν ἂν καὶ προσεπιωρκήσαμεν. 

40. 4. ἀλλ᾽ οὑτοιὶ γὰρ αὖϑις ἔρχονται πάλιν 
i ἐς ταυτόν. οὐκ ἐρρήσετ᾽, e) μαστιγίαι; 
440. B. vij τὸν Zt, ὡς ἤδη γε χωροῦσ᾽ ἔνδοϑεν. 
AAK. ὦ πολυχαρίδα, λαβὲ τὰ φυσατήρια, 

: ἵν ̓ ἐγὼ διποδιάξω τε κἀείσω καλὸν 
ἐς τὼς ᾿᾿σαναίως τὲ κῆς ἡμᾶς ἅμα. 

40. B. λαβὲ δῆτα τὰς φυσαλλίδας πρὸς τῶν ϑεῶν, 
ὡς ἥδομαί y" γ᾽ ὑμᾶς ὁρῶν ὀρχουμένους. 

ΧΟΡ. 14Κ. ὅρμαον 
τὼς κυρσανίως, e Mveuova, 
τάν τ᾽ ἐμὰν uv ἅτις 

1225 

1250 

1235 

1240 

1245 
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οἶδεν ἁμὲ vog v. ̓ “σαναίως, 
ὅχα τοὶ μὲν ἐπ᾽ ᾿ἀρταμιτίῳ 
πρόκροον ϑείκελοι 
ποττὰ κᾶλα, τὼς Μήδως τ᾽ ἐνίκων" 
ἁμὲ δ᾽ αὖ j ἀεωνίδας 
ἄγεν ἅπερ τὼς κάπρως 
ϑάγοντας. οἰῶ. τὸν ὀδόντα" 
πολὺς δ᾽ ἀμφὶ τὰς γένυας ἀφρὸς ἤνσει, 
πολὺς δ᾽ &u& καττῶν σκελῶν [ἀφρὸς] ἵετο. 
ἦν γὰρ τὥνδρες οὐκ ἐλάσσως 
τᾶς ψάμμας. τοὶ Πέρσαι. 
ἀγρότερ᾽ [άρτεμι σηροκτόνε 
μόλε δεῦρο. παρσένε σιά, 
ποττὰς σπονδᾶς. 
ὡς συνέχῃς πολὺν ἁμὲ χρόνον. 
νῦν δ᾽ αὖ 
φιλία τ᾽ αἰὲς εὔπορος εἴη 
ταῖς συνθήκαις 

καὶ τᾶν αἱμυλᾶν ἀλωπέκων 
παυσαίμεϑα" 

ὦ δεῦρ᾽ ἴϑι. δεῦρ᾽. ὦ 
κυναγὲ παρδένε. 

AT. &ys vvv , ἐπειδὴ τἄλλα πεποίηται καλῶς, 
ἀπάγεσϑεταύτας. οὖ “άκωνες, τασδεδὶ 
ὑμεῖς - ἀνὴρ δὲ παρὰ γυναϊχὰ καὶ γυνὴ 
στήτω παρ᾽ ἄνδρα, xcv ἐπ᾽ ἀγαϑαῖς συμφοραῖς 
ὀρχησάμενοι ϑεοῖσιν εὐλαβώμεϑα 
τὸ λοιπὸν αὖϑις μὴ ̓ ξαμαρτάνειν ἔτι. 

ΧΟΡ. 4Θ. πρόσαγε χορόν. ἔπαγέ ve χάριτας, 
ἐπὶ δὲ κάλεσον Αφτεμιν᾽ 
ἐπὶ δὲ etd ἀγεσίχορον Ἰήιον 
εὐφρον᾽, ἐπὶ δὲ Νύσιον, 

1255 

1260 

1965 

1270 - 

1215. 
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ὃς μετὰ ΜΜαινάσι Βάκλχιος ὄμμασι 
δαίεται, 
Zdía τε πυρὶ φλεγόμενον. éxí ve 19285 
πότνιαν ἄλοχον ὀλβίαν, 
εἶτα δὲ δαίμονας, οἷς ἐπιμάρτυσι 
χρησόμεϑ᾽ ovx ἐπιλήσμοσιν 
ἡσυχίας πέρι τῆς μεγαλόφρονος, 
ἣν ἐποίησε ϑεὰ Κύπρις. 1290 
ἀλαλαλαὶ ἰὴ παιῶν" 
αἴρεσϑ'᾽ ἄνω, lot, 
ὡς ἐπὶ νίκῃ,, ἰαί. 
εὐοῖ vot, εὐαῖ εὐαῖ. 

ΑΥΣ. [Adxow] πρόφαινε δὴ σὺ μοῦσαν ἐπὶ νέᾳ νέαν. 1295 
ΧΟΡ. AAK. Ταύγετον αὐτ᾽ ἐραννὸν ἐκλιπῶα, 

Mo μόλε Λάκαινα πρεπτὸν &uiv 
κλέωα τὸν ᾿Δμύκλαις [Ζπόλλω] σιὸν 
καὶ χαλκίοικον Acdvav, 1800 
Τυνδαρίδας τ᾽ ἀγασώς, 
τοὶ δὴ παρ᾽ Εὐρώταν ψιάδδοντι. 
εἶα μάλ᾽ ἔμβη, 
ὦ εἶα κοῦφα πάλλων. 
ὡς Σπάρταν ὑμνίωμες, 1305 
τῷ σιῶν χοροὶ μέλοντι, 
καὶ ποδῶν κτύπος. 

ἅτε πῶλοι ταὶ κόραι 
παρ τὸν Εὐρώταν 
ἀμπάλλοντι πυκνὰ ποδοῖν 1510 
ἀγκονιώαι. 
ταὶ δὲ κόμαι σείοντ᾽ ἅπερ Βακχᾶν 
ϑυρσαδδωᾶν καὶ παδωᾶν. 
ἁγῆται δ᾽ & “ήδας παῖς 



ἀλλ᾽ ἄγε κόμαν iudi aeo ποὺ 
| | πάδη δον το d 
ἅ τις ἔλαφος᾽ κρότον δ᾽ ἁμᾶ ποίη χορωφελήτ e | 
καὶ τὰν ciàv δ᾽ αὖ τὰν κρατίσταν Χαλκίοικο 

ὕμνει Nm Weed 

τὰν πάμμαχον  * 5 Ὁ o* 
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MNHEXLIAOXOZ, Evgiidov κηδεστής. 
ETPIIIIAHZ. 
ΘΕΡΆΠΩΝ ᾿Ζγάϑωνος. 

4Γ4ΘΩΝ. 
ΧΟΡΟΣ '4y&9ovoc. 

ΚΗΡΥΞ. 
ΧΟΡΟΣ ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥ͂ΣΩΝ. 
ITNAIKEZ ΤΙΝΕΣ. 
KAEIXOENHA. 
IIPTTANIZ. 
ZKTOHX TOROTHZ. 
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ΠΗ 
ΕΣ. 

ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥ͂ΣΑΙ 

MNH. à Ζεῦ. χελιδὼν ἀρά ποτε φανήσεται; 
ἀπολεῖ μ᾽ ἀλοῶν ἄνϑρωπος ἐξ ἑωϑινοῦ. 
οἷόν τε; πρὶν τὸν σπλῆνα κομιδῆ Γ ἐκβαλεῖν, 
παρὰ σοὺ πυϑέσϑαι, ποῖ μ᾽ ἄγεις, e Εὐριπίδη: : 

ETP. ἀλλ᾽ οὐκ ἀκούειν δεῖ 6s πάνϑ'᾽ ὅσ᾽ αὐτίκα 5 
ὄψει παρεστώς. MINH. πῶς λέγεις; αὖϑις φράσον. 

οὐ δεῖ μ᾽ ἀκούειν; ETP. οὐχ & γ᾽ ἂν μέλλῃς ὁρᾶν. 
ΜΝΗ. οὐδ᾽ ἀρ᾽ ὁρᾶν δεῖ μ᾽; ETP. οὐχ & γ᾽ ἂν &xov- 

δὲν δέῃ. 
ΜΝΗ. πῶς μου παραινεῖς; ; δεξιῶς μέντοι λέγεις. 

ov φὴς σὺ χρῆναί μ᾽ οὔτ᾽ ἀκούειν οὔϑ'᾽ ὁρᾶν. 10 

ETP. χωρὶς γὰρ αὐτοῖν ἑκατέρου ᾽στὶν ἡ φύσις. 
MNH. τοῦ μήτ᾽ ἀκούειν μήϑ᾽ ὁρᾶν; ΕΥ̓Ρ. εὖ ἴσϑ'᾽ ὅτι. 
ΜΝΗ. πῶς χωρίς; ETP. οὕτω ταῦτα διεκρίϑη τότε. 

αἰϑὴρ γὰρ ὅτε τὰ πρῶτα διεχωρίξετο, 
καὶ £o ἐν αὑτῷ ξυνετέκνου κινούμενα, 15 
o μὲν βλέπειν χρὴ πρῶτ᾽ ἐμηχανήσατο 

ὀφθαλμὸν ἀντίμιμον ἡλίου τροχῷ, 

ἀκοὴν δὲ χοάνης ὦτα διετετρήνατο. 
ΜΝΗ͂. διὰ τὴν χοάνην οὖν μήτ᾽ ἀκούω μήϑ᾽ ὁρῶ; | 

νὴ τὸν Zt ἥδομαί γε τουτὶ προσμαϑῶν. 20 
οἷόν γε τοὐστὶν αἵ σοφαὶ ξυνουσίαι. 

 ETP. πόλλ᾽ ἂν μάϑοις τοιαῦτα παρ᾽ ἐμοῦ. MNH. πῶς 
ἂν οὖν 

πρὸς τοῖς ἀγαϑοῖς τούτοισιν ἐξεύροις ὅπως 



ETP. 

ETP. 

MNH. μῶν ὁ δασυπώγων; ETP. οὐχ ἑόρακας πώποτε; 
ΜΝΗ. μὰ τὸν ΖΔ οὗτοι γ᾽, ὥστε κἀμέ γ᾽ εἰδέναι. 
ETP. 

O EP. 

OEP. 

.OEP. 

OEP. 

OG EP. 

ἃ βάδιξε δευρὶ xol πρόσεχε τὸν νοῦν. MNH. ἰδού. 25 3 

. &xov. MNH. ἀκούσω καὶ σιωπῶ τὸ ϑύριον; 
. ἐνθάδ᾽ ᾿4γάϑων 0 κλεινὸς οἰκῶν τυγχάνει 

6EMOOOPIAZOTZALI 

ἔτι προσμάϑοιμι χωλὸς εἶναι τὼ σκέλη; 

ὁρᾷς τὸ ϑύριον τοῦτο; MNH. νὴ τὸν Ἡρακλέα 
οἶμαί ys. ΕΥ̓Ρ. σίγα vvv. ΜΝΗ. σιωπῶ τὸ ϑύριον: 

ὁ τραγῳδοποιός. MNH. ποῖος οὗτος ἁγάϑων; 806 
ἔστιν τις ᾽4γάϑων ΜΝΗ͂. μῶν ὃ μέλας ὁ καρ- - 

τερός; : 
οὔκ, ἀλλ᾽ ἕτερός τις: οὐχ ἑόρακας πώποτε; 

καὶ μὴν βεβίνηκας σύ γ᾽. ἀλλ᾽ οὐκ οἶσϑ᾽ ἴσως. 85. 
ἀλλ᾽ ἐκποδὼν πτήξωμεν. ὡς ἐξέρχεται 1 
ϑεράπων τις αὐτοῦ, πῦρ ἔχων καὶ uvooívag. 
προϑυσόμενος ἔοικε τῆς ποιήσεως. 
εὔφημος πᾶς ἔστω λεώς, 1 
στόμα συγκλείσας" ἐπιδημεῖ γὰρ 40. 
ϑίασος Μουσῶν ἔνδον μελάϑρων 
τῶν δεσποσύνων μελοποιῶν. 
ἐχέτω δὲ πνοὰς νήνεμος αἰϑήρ, 
κῦμα δὲ πόντου μὴ κελαδείτω 3 
γλαυκόν: MNH. βομβάξ. ETP. σίγα. τί λέγεις; 45 3 
πτηνῶν 7: γένη κατακοιμάσϑω, 

ϑηρῶν τ᾽ ἀγρίων πόδες ὑλοδρόμων 
μὴ λυέσϑων. ΜΝΗ͂. βομβαλοβομβαξ. 
μέλλει γὰρ ὁ καλλιεπὴς ᾿4γάϑων, E! 
πράμος ἡμέτερος MNH. μῶν βινεῖσϑαι; ὅθ᾽ 
τίς 0 φωνήσας; ΜΝΗ͂. νήνεμος αἰϑήρ. 3 
δρουόχους τιϑέναι δράματος ἀρχᾶς. 
κάμπτει δὲ νέας ἁψῖδας ἐπῶν. 
τὰ δὲ τορνεύει. τὰ δὲ κολλομελεῖ, 
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καὶ γνωμοτυπεῖ κἀντονομάζξει 55 
καὶ κηροχυτεῖ καὶ yoyyvAAst 
καὶ χοανεύει. ΜΝΗ͂. καὶ λαικάζξει. 

ΘΕΡ. τίς ἀγροιῶτας πελάϑει ϑριγκοῖς; 
ΜΝΗ. ὃς ἕτοιμος σοῦ τοῦ τε ποιητοῦ 

τοῦ καλλιεποῦς. κατὰ τοῦ ϑριγκοῦ, 60 
συγγογγυλίσας καὶ συστρέψας 
τουτὶ τὸ πέος χοανεῦσαι. 

ΘΕΡ. ἤπου νέος γ᾽ ὧν ἦσϑ᾽ ὑβοιστής. ὦ γέρον. 
ETP. ὦ δαιμόνιε. τοῦτον μὲν ἔα χαίρειν. σὺ δὲ 

᾿4γάϑωνά μοι δεῦρ᾽ ἐκκάλεσον πάσῃ τέχνῃ.Ύ — 65 
OEP. μηδὲν ἱκέτευ᾽ - αὐτὸς γὰρ ἔξεισιν τάχα. 

καὶ γὰρ μελοποιεῖν ἄρχεται" χειμῶνος οὖν 
ὄντος καταχάμπτειν τὰς στροφὰς οὐ ῥάδιον, 
ἣν μὴ προΐῃ ϑύρασι πρὸς τὸν ἥλιον. 

ETP. τί οὖν ἐγὼ δρῶ; ΘΕΡ. περίμεν᾽, ὡς ἐξέρχεται. 10 
ETP. ὦ Ζεῦ τί δρᾶσαι διανοεῖ μὲ τήμερον; 
MNH. νὴ τοὺς ϑεοὺς ἐγὼ πυϑέσϑαι βούλομαι 

τί τὸ πρᾶγμα τουτί. τί στένεις; τί δυσφορεῖς ; 
οὐ χρῆν σε κρύπτειν. ὄντα κηδεστὴν ἐμόν. 

ΕΥ̓Ρ. ἔστιν κακόν μοι μέγα τι προπεφυραμένον. 10 
ΜΝΗ. ποῖόν τι; ETP. τῇδε ϑήμέραᾳ κριϑήσεται 

εἶτ᾽ ἐστ᾽ ἔτι ζῶν εἴτ᾽ ἀπόλωλ᾽ Εὐριπίδης. 
- .:MNH. καὶ πῶς; ἐπεὶ νῦν γ᾽ οὔτε τὰ δικαστήρια 

μέλλει δικάξειν οὔτε βουλῆς ἐσθ᾽ ἔδρα, 
ἐπεὶ τρίτη ᾽στὶ Θεσμοφορίων ἡ μέση. 80 

EYP. τοῦτ᾽ αὐτὸ γάρ τοι κἀπολεῖν μὲ προσδοκῶ. 
αἷ γὰρ γυναῖκες ἐπιβεβουλευκασί μοι, 
x&v Θεσμοφύόροιν μέλλουσι περί μου τήμερον 
ἐχκλησιάξειν ἐπ’ ὀλέδϑρῳ. ΜΝΗ͂. τιὴ τί δή; 

ETP. ὁτιὴ τραγῳδῶ καὶ κακῶς αὐτὰς λέγω. 85 
ΜΝΗ. νὴ τὸν Ποσειδῶ καὶ δίκαιά γ᾽ ἂν πάϑοις. 
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ἀτὰρ τίν᾽ ἐκ ταύτης σὺ μηχανὴν ἔχει
ς; 

ETP. ᾿άγάϑωνα πεῖσαι τὸν τραγῳδοδιδάσκαλον 

ἐς Θεσμοφόροιν ἐλϑεῖν. ΜΝΗ. τί δράσοντ᾽ ; &i- 

πέ μοι. 

ΕὙΡ. ἐκκλησιάσοντ᾽ ἐν ταῖς γυναιξί, x&v δέῃ; 90 

λέξονϑ᾽ ὑπὲρ ἐμοῦ. MNH. πότερα φανερόν; ἢ 

λάϑρᾳ: 
 ETP. λάϑρᾳ, στολὴν γυναικὸς ἠμφιεσμένον. 

MNH. τὸ πρᾶγμα κομψὸν καὶ σφόδρ᾽ ἐκ το
ῦ σοῦ τρόπου" 

τοῦ γὰρ τεχνάξειν ἡμέτερος ὁ πυρα
μοῦς. 

ETP. σίγα. MNH. τί δ᾽ ἔστιν; ETP. ἁγάϑων ἐξέρχεται. 

MNH. καὶ ποῖός ἐστιν; ETP. οὗτος οὐκκυκλούμενος. 96 

MNH. ἀλλ᾽ ἦ τυφλὸς μέν εἰμ᾽ " ἐγὼ γὰρ οὐχ ὁρῶ 

ἄνδρ᾽ οὐδέν᾽ ἐνθάδ᾽ ὄντα, Κυρήνην δ᾽ ὁρῶ. 

ΕΥΡ. σίγα: μελῳδεῖν γὰρ παρασκευάζξεται. 

ΜΝΗ. μύρμηκος ἀτραπούς; ἢ τί δια
μινύρεταυ; 100 

4Γά. ἱερὰν Χϑονίαις δεξάμεναι 

λαμπάδα κοῦραι ξὺν ἐλευϑέρᾳ 

πατρίδι χορεύσασϑε βοᾶν. 

ΧΟΡ. τίνι δαιμόνων ὁ κῶμος; 

λέγε vvv: εὐπίστως δὲ τοὐμὸν 105 

δαίμονας ἔχει σεβίσαι. 

ATA. ἄγε vvv ὅπλιξε Μοῦσα 

χρυσέων δύτορα τόξων 

Φοῖβον, ὃς ἱδρύσατο χώρας 

γύαλα Σιμουντίδι γᾷ. 110 

ΧΟΡ. χαῖρε καλλίσταις ἀοιδαῖς, 
Ἶ 

Φοῖβ᾽. ἐν εὐμούσοισι τιμαῖς 

γέρας ἱερὸν προφέρων. 

ATA. τάν τ᾽ ἐν ὄρεσι δρυογόνοισι 

κόραν ἀείσατ᾽ 'άρτεμιν ἀγροτὅραν. 
115 

ΧΟΡ. ἕπομαι κλήξουσα σεμνὸν 
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γόνον ὀλβίξουσα Aereo UN us AIT, jj 

Ἴρτεμιν ἀπειρολεχῆ. 

“ατώ τε » κρούματά v ᾿4σιάδὸς ^. 120 
ποδὶ εἰθδουδι, εὔρυϑιμα, Dovpfa A 
δινεύματα Χαρίτων. | 
σέβομαι “ατώ v. ἄνασσαν 

κίϑαρέν τε ματέρ᾽ ὕμνων 
ἄρσενι βοᾷ Óoxíuo 125 
τῷ φῶς ἔσσυτο δαιμονίοις ὄμμασιν, 
ἡμετέρας τε δι᾽ αἰφνιδίου ὀπός. 
ὧν χάριν ἄνακτ᾽ ἄγαλλε Φοῖβον [τιμᾷ.] 
χαῖρ᾽. ὄλβιε παῖ Λατοῦς. 
ὡς ἡδὺ τὸ μέλος. ὦ πότνιαι Γενετυλλίδες, 180 
καὶ ϑηλυδριῶδες καὶ κατεγλωττισμένον 
καὶ μανδαλωτόν. ὥστ᾽ ἐμοῦ y ἀκροωμένου 
ὑπὸ τὴν ἕδραν αὐτὴν ὑπῆλϑε γάργαλος. 
καί σ᾽. ὦ νεᾶνις, ἥτις εἶ, κατ᾽ Αἰσχύλον 
ἐκ τῆς “υκουργείας ἐρέσϑαι βούλομαι, 186 
ποδαπὸς ὁ γύννις; τίς πάτρα; τίς ἡ στολή; 
τίς ἡ τάραξις τοῦ βίου; τί βάρβιτος 
λαλεῖ κροκωτῷ; τί δὲ λύρα κεκρυφάλῳ; 
τί λήκυϑος καὶ στρόφιον; ὡς οὐ ξύμφορον. 
τίς δαὶ κατόπτρου καὶ ξίφους κοινωνία: 140 
τίς δ᾽ αὐτός, ὦ παῖ; πότερον ὡς ἀνὴρ τρέφει; 
καὶ ποῦ πέος; ποῦ χλαῖνα; ποῦ “ακωνικαί; 

ἀλλ᾽ ὡς γυνὴ δῆτ᾽ ; εἶτα ποῦ τὰ τιτϑία; 
τί φῇς; τί σιγᾷς; ἀλλὰ δῆτ᾽ ἐκ τοῦ μέλους 
ξητῶ σ᾽. ἐπειδή γ᾽ αὐτὸς οὐ βούλει φράσαι. — 145 
ὦ πρέσβυ πρέσβυ, τοῦ φϑόνου μὲν τὸν ψόγον 
ἤκουσα, τὴν δ᾽ ἄλγησιν οὐ παρεσχόμην" 
ἐγὼ δὲ τὴν ἐσθῆϑ'᾽ ἅμα γνώμῃ φορῶ. 
χρὴ γὰρ ποιητὴν ἄνδρα πρὸς τὰ δράματα, 

9 

' 
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di δὲ st ἡχϑιεεν; πρὸς ταῦτα τοὺς τρόπους ἔχευν. 150 

αὐτίκα γυναϊκεῖ᾽ ἣν ποιῇ τις δράματα, 
μετουσίαν δεῖ τῶν τρύπων τὸ σῶμ᾽ ἔχειν. 

ΜΝΗ. οὐκοῦν κελητίξειβ, ὅταν Φαίδραν ποιῇς: 
ATA. ἀνδρεῖα δ᾽ ἣν ποιῇ τις, ἐν τῷ σώματι 

ἔνεσϑ'᾽ ὑπάρχον τοῦϑ'. ἃ δ᾽ οὐ κεχτήμεϑα, 1588 
μίμησις ἤδη ταῦτα συνϑηρεύεται. 

ΜΝΗ. ὅταν σατύρους τοίνυν ποιῇς. καλεῖν ἐμέ, 
el ^ 2 » Ἁ 2 , 

ἵνα συμποιῶ σούυπισϑεν ἑστυκῶς ἕγω. 

4314. ἄλλως v ἄμουσόν ἐστι ποιητὴν ἰδεῖν 
ἀγρεῖον ὄντα καὶ δασύν - σκέψαι δ᾽ ὅτι 160 
LÁ 2 - 2 L ς , 

Ifvxog ἐκεῖνος κανακρέων ὁ Τηιος 
κἀλκαῖος. οἵπερ ἁρμονίαν ἐχύμισαν,. 
ἐμιτροφόφουν τε καὶ διέκλων Ἰωνικῶς, 
καὶ Φρύνιχος, τοῦτον γὰρ οὖν ἀκήκοας, 
αὐτός τὲ καλὸς ἦν καὶ xa ins ἠμπίσχετο C 165 

διὰ τοῦτ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ καὶ κάλ᾽ ἣν τὰ δράματα" 
ὅμοια γὰρ ποιεῖν ἀνάγκη τῇ φύσει. 

MNH. ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ὁ Φιλοκλέης αἰσχρὸς ὧν αἰσχρῶς ποιεῖ, 
ὁ δὲ Ξενοκλέης ὧν κακὸς κακῶς ποιεῖ, 
ὁ δ᾽ αὖ Θέογνις ψυχρὸς ὧν ψυχρῶς ποιεῖ. 170 

ALA. ἅπασ᾽ ἀνάγκη: ταῦτα γάρ τοι γνοὺς ἐγὼ 
ἐμαυτὸν ἐϑεράπευσα. ΜΝΗ. πῶς πρὸς τῶν £v; 

ΕΥΡ. παῦσαι Bevtov- καὶ γὰρ ἐγὼ τοιοῦτος ἦν 
ὧν τηλικοῦτος. ἡνίκ᾽ ἠρχόμην ποιεῖν. 

ΜΝΗ.μὰ τὸν At , οὐ ξηλῶ σε τῆς παιδεύσεως. 175 
ETP. ἀλλ᾽ ὧνπερ οὕνεκ᾽ ἤλϑον, ἔα μ᾽ εἰπεῖν. AT A. λέγε. 
ETP. ᾿γάϑων. σοφοῦ πρὸς ἀνδρός. ὅστις ἐν βραχεῖ 

πολλοὺς καλῶς οἷός τε συντέμνειν λόγους. 
ἐγὼ δὲ καινῇ ξυμφορᾷ πεπληγμένος 
ἱκέτης ἀφῖγμαι πρὸς σέ. 4Γ4. τοῦ χρείαν ἔχων: 

ΕΥΡ. μέλλουσί μ᾽ αἱ γυναῖκες ἀπολεῖν τήμερον 181 

ades via 
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τοῖς Θεσμοφορίοις, ὅτι κακῶς αὐτὰς λέγω. 

τίς οὐν μον ἡμῶν ἐστιν ὠφέλειά σοι; 

ἡ πᾶσ᾽ - ἐὰν γὰρ ἐγκαϑεξόμενος λάϑρᾳ 
ἐν ταῖς uin , ὡς δοχῶν εἶναι γυνή, 185 
ὑπεραποκχρίνῃ μου, σαφῶς σώσεις ἐμέ. 
μόνος γὰρ ἂν λέξειας ἀξίως ἐμοῦ. 
ἔπειτα πῶς οὐκ αὐτὸς ἀπολογεῖ παρών; 
ἐγὼ φράσω σοι. πρῶτα μὲν γιγνώσκομαι:" 
ἔπειτα πολιός εἰμι καὶ πώγων᾽ ἔχω, 190 

σὺ δ᾽ εὐπρόσωπος. λευκός. ἐξυρημένος, 
γυναικόφωνος. ἁπαλός. εὐπρεπὴς ἰδεῖν. 
Εὐριπίδη. ΕΥΡ. τί ἔστιν; ATA. ἐποίησάς ποτε, 
χαίρεις ὁρῶν φῶς. πατέρα δ᾽ οὐ χαίρειν δοκεῖς; 
ἔγωγε. 4Γ4. μή νυν ἐλπίσῃς τὸ σὸν κακὸν 195 
ἡμᾶς ὑφέξειν. καὶ γὰρ ἂν μαινοίμεϑ'᾽ ἂν. 
ἀλλ᾽ αὐτὸς ὅ γε σόν ἐστιν οἰκείως φέρε. 
τὰς συμφορὰς γὰρ οὐχὶ τοῖς τεχνάσμασιν 
φέρειν δύκαιον.. ἀλλὰ τοῖς παϑήμασιν. 
καὶ μὴν σύ γ᾽. n κατάπυγον. εὐρύπρωκτος εἶ 800 

οὐ τοῖς λόγοισιν. ἀλλὰ τοῖς παϑήμασιν. 
τί δ᾽ ἔστιν 0 τι δέδοικας ἐλϑεῖν αὐτόσε: 
κάκιον ἀπολοίμην ἂν ἢ σύ. ΕΥ̓Ρ.πῶς; 4Γ4.ὅπως: 
δοκῶν γυναικῶν ἔργα νυκχτερείσια 
κλέπτειν ὑφαρπάζξειν τε ϑήλειαν Κύπριν. 205 
ἰδού γὲ κλέπτειν: νὴ Δία. βινεῖσϑαι μὲν οὖν. 
ἀτὰρ 1 πρόφασίς γε νὴ ΖΔ εἰκότως ἔχει. 

τί οὖν; ποιήσεις ταῦτα; 4Γ4. μὴ δόκει γε Gv. 

ὦ ) τρισκακοδαίμων, ὡς ἀπόλωλ᾽. MNH. Εὐριπίδη, 
o φίλτατ᾽ , ὦ χηδεστά. μὴ σαυτὸν προδῷς. S SI 
πῶς ovv ποιήσω δῆτα; MNH. τοῦτον μὲν μακρὰ 
κλάειν κέλευ᾽. ἐμοὶ δ᾽ ὅ τι βούλει χρῶ λαβών. 
ἄγε vvv , ἐπειδὴ σαυτὸν ἐπιδίδως ἐμοί, 

9 * 
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ἀπόδυϑι τουτὶ ϑοίμάτιον. MNH. καὶ δὴ χαμαί. 
ἀτὰρ τί μέλλεις δρᾶν w ; ETP. ἀποξυρεῖν ταδί, 215 
τὰ κάτω δ᾽ ἀφεύειν. ΜΝΗ͂. ἀλλὰ πρᾶττ΄. εἴ σοι 

δοκεῖ" 
ἢ μὴ ᾿πιδιδόναι ᾽μαυτὸν ὥφελόν ποτε. 

 ETP. ᾿ζγάϑων. σὺ μέντοι ξυροφορεῖς ἑκάστοτε, 
χρῆσόν τι νῦν ἡμῖν ξυρόν. 4Γ4. αὐτὸς λάμβανε 
ἐντεῦϑεν ἐκ τῆς ξυροδόκης. ETP. γενναῖος εἶ" 220 
κάϑιξε- φύσα τὴν γνάϑον τὴν δεξιάν. 

ΜΝΗ͂. ὥμοι. ΕΥ̓Ρ. ví κέκραγας; ἐμβαλῶ σοι πάτταλον, 
ἣν μὴ σιωπᾷς. ΜΝΗ. ἀτταταῖ ἰατταταῖ. 

ETP. οὗτος σὺ ποῖ ϑεῖς; MNH. εἰς τὸ τῶν σεμνῶν ϑεῶν- 
οὐ γὰρ μὰ τὴν 4Δήμητρ᾽ ἔτ᾽ ἐνταυϑοῖ μενῶ 5358 
τεμνόμενος. ETP. οὔκουν καταγέλαστος δῆτ᾽ ἔσει 
τὴν ἡμίκραιραν τὴν ἑτέραν ψιλὴν ἔχων ; 

ΜΝΗ͂. ὀλίγον μέλει μου. ETP. μηδαμῶς, πρὸς τῶν edv, 
προδῷς με. χώρει δεῦρο. MNH. κακοδαίμων ἑ ἐγώ. 

ETP. ἔχ᾽ ἀτρέμα σαυτὸν κἀνάκυπτε. ποῖ στρέφει; 230 
MNH.yu uv. ETP. τί ̓ μύξεις; πάντα πεποίηται καλῶς. 
MNH. οἴμοι κακοδαίμων, ψιλὸς αὖ στρατεύσομαι. 
ETP. μὴ φροντίσῃς: ὡς εὐπρεπὴς φανεῖ πάνυ. 

βούλει ϑεᾶσϑαι σαυτόν; MNH. εἰ δοκεῖ, φέρε. 
ETP. ὁρᾷς σεαυτόν; ΜΝΗ͂. οὐ μὰ At , ἀλλὰ Ἄλει- 

σϑένην. 255 

ETP. ἀνίστασ᾽. ἵν᾽ ἀφεύσω σε. κἀγκύψας ἔχε. 
MNH. οἴμοι κακοδαίμων. δελφάκιον γενήσομαι. 
ETP. ἐνεγκάτω τις ἔνδοϑεν δᾷδ᾽ ἢ λύχνον. 

ἐπίκυπτε" τὴν κέρκον φυλάττου νυν ἄκραν. 
ΜΝΗ͂. ἐμοὶ μελήσει νὴ 4έα. πλήν "d ὅτι κάομαι. 240 

οἴμοι τάλας. ὕδωρ Dos c) γείτονες; 
πρὶν ἀντιλαβέσϑαι πρωχτὸν ** τῆς φλογός. 

ETP. ϑάρρειι MNH. τί ϑαρρῶ καταπεπυρπολημένος:; 
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ETP. ἀλλ᾽ ovx ἔτ᾽ οὐδὲν πρᾶγμά cov* τὰ πλεῖστα γὰρ 
ἀποπεπόνηκας. ΜΝΗ͂. φεῦ, ἰοὺ τῆς ἀσβόλου. 345 
αἰϑὸς γεγένημαι πάντα τὰ περὶ τὴν τράμιν. 

ETP. μὴ φροντίσῃς" ἕτερος γὰρ αὐτὰ σπογγιεῖ. 
ΜΝΗ͂. οἰμώξεταρ᾽ εἴ τις τὸν ἐμὸν πρωκτὸν πλυνεῖ. 
ETP. ᾿4γάϑων, ἐπειδὴ σαυτὸν ἐπιδοῦναι φϑονεῖς, 

ἀλλ᾽ ἱμάτιον γοῦν χρῆσον ἡμῖν τουτῳὶ 250 
καὶ στρόφιον ov γὰρ ταῦτά γ᾽ ὡς ovx ἔστ᾽ ἐρεῖς. 

4Γ4. λαμβάνετε καὶ χρῆσϑ᾽ - οὐ φϑονῶ. MNH. τί οὖν 
λάβω; 

ETP. ὅτι; 1 τὸν XQOXOTOV πρῶτον ἐνδύου λαβῶν. 
νὴ τὴν ᾿Αφροδίτην, ἡδύ γ᾽ ὄξει ποσϑίου. 

MNH. σύξωσον ἀνύσας. cigé vvv στρόφιον. ETP. ἰδού. 
ΜΝΗ͂. ἴϑι vvv κατάαστειλόν us τὰ περὶ τὼ σκέλη. 256 
ETP. κεκρυφάλου δεῖ καὶ μίτρας. AI'A. 101 uiv ovv 

κεφαλὴ περίϑετος. qv ἐγὼ νύκτωρ φορῶ. 
ETP. νὴ τὸν 4. ἀλλὰ κἀπιτηδεία πάνυ. 
ΜΝΗ. ἀρ’ ἁρμόσει μοι; ΕὙΡ. νὴ Δί ἀλλ᾽ ἄριστ᾽ 

ἔχει. 260 

φέρ᾽, ἔγκυκλον ποῦ; AI'A. λάμβαν᾽ ἀπὸ τῆς κλι-- 
νίδος. 

ETP. ὑποδημάτων δεῖ. ALIA. τἀμὰ ταυτὶ λάμβανε. 
ΜΝΗ. ἀρ᾽ ἁρμόσει μοι; ETP. χαλαρὰ γοῦν χαίρεις 

φορῶν. 
4Γ4. σὺ τοῦτο γίγνωσκ᾽ - ἀλλ᾽ ἔχεις γὰρ ὧν δέει. 

εἴσω τις ὡς τάχιστά μ᾽ εἰσκυκλησάτω. 265 
ETP. ἀνὴρ μὲν ἡμῖν οὑτοσὶ καὶ δὴ γυνὴ 

τό γ᾽ εἶδος" ἢν λαλῆς δ᾽, ὅπως τῷ φϑέγματι 
γυναικιεῖς εὖ καὶ πιϑανώῶς. ΜΝΗ. πειράσομαι. 

ETP. βάδιξε τοίνυν. MNH. μὰ τὸν ᾿4πόλλω οὔκ, ἤν 

γε μὴ 
ὀμόσῃς ἐμοὶ ΕΥ̓Ρ.τί χρῆμα; ΜΝΗ͂. συσσώσειν ἐμὲ 
πάσαις τέχναις, ἥν μοί τι περιπίπτῃ κακόν. — 971 
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ὄμνυμι τοίνυν αἰϑέρ᾽ οἴκησιν zig. 
ΜΝΗ͂. τί μᾶλλον ἢ τὴν Ἱπποκράτους ξυνοικίαν; 
ETP. ὄμνυμι τοίνυν zcvrag ἄρδην τοὺς ϑεούς. 
MNH. μέμνησο τοίνυν ταῦϑ'. ὅτι ἡ φρὴν ὥμοσεν, 975 

ETP. 

ΚΗΡ. 

ἡ γλῶττα δ᾽ οὐκ ὀμώμοκ᾽ : οὐδ᾽ ὥρκωσ᾽ yo. 
ἐκόσπευδὲε ταχέως" ὡς τὸ τῆς ἐκκλησίας 

σημεῖον ἐν τῷ Θεσμοφορίῳ φαίνεται. 

ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι. ΜΝΗ. δεῦρό vvv, ὦ Θρᾷτϑ᾽᾽. ἕπου. 
o Θρᾶττα, ϑέασαι » καομένων τῶν λαμπάδων. 380 
ὅσον τὸ χρῆμ᾽ Du dee ὑπὸ τῆς λιγνύος. 
ἀλλ᾽, ὦ περικαλλῆ Θεσμοφόρφω, δέξασϑέ μὲ 
ἀγαϑῇ τύχῃ καὶ δεῦρο καὶ πάλιν οἴκαδε. 
e) Θρᾶττα, τὴν κίστην κάϑελε, xov ἔξελε 
τὰ πόπαν᾽. ὅπως λαβοῦσα ἘΣ ταῖν ϑεαῖν. 285 

δέσποινα Ἀλλ αὐμενε Ζήμητερ φίλη 
καὶ Φερσέφαττα. πολλὰ πολλάκις μέ GOL 
ϑύειν ἔχουσαν. εἰ δὲ μάλλὰ νῦν λαϑεῖν. 
καὶ τὴν ϑυγατέρα χοῖρον ἀνδρός μοι τυχεῖν 
πλουτοῦντος. ἄλλως τ᾽ ἠλιϑίου κἀβελτέρου, 290 
καὶ πρὸς ϑάληκον. νοῦν ἔχειν μοι καὶ φρένας. 
ποῦ ποῦ καϑέξζωμ᾽ ἐν καλῶ. τῶν ῥητόρων 

ἵν ̓ ἐξακούω; σὺ δ᾽ ἄπιϑ'. ὦ Θρᾷττ᾽. ἐκποδών" 
δούλοις γὰρ οὐκ ἔξεστ᾽ deca τῶν λόγων. 
εὐφημία στω. εὐφημία ovo. εὔχεσϑε ταῖν Θεσ- 295 
μοφόροιν, τῇ Δήμητρι καὶ τῇ Κόρῃ., καὶ τῷ 
Πλούτῳ, xol τῇ Καλλιγενείᾳ. καὶ τῇ Κουροτρό- 
φῷ, [τῇ Γῇ,] καὶ τῷ Ἑρμῇ, καὶ Χάρισιν, ἐκκλη-- 300 
σίαν τήνδε καὶ σύνοδον τὴν νῦν κάλλιστα καὶ 
ἄριστα ποιῆσαι. πολυωφελῶς μὲν πόλει τῇ 'ά4ϑη- 
ναίων, τυχηρῶς δ᾽ ἡμῖν αὐταῖς. καὶ τὴν δρῶ-- 305 
σαν καὶ τὴν ἀγορεύουσαν τὰ βέλτιστα περὶ τὸν 
δῆμον τὸν ᾿4ϑηναίων καὶ τὸν τῶν γυναικῶν, 

ΡΥ PR 



ΧΟΡ. 

KHP. 

OEXZMOOOPIAZOTZAL. 135 

ταύτην νικᾶν. ταῦτ᾽ εὔχεσϑε, καὶ ὑμῖν αὐταῖς 310 
τἀγαϑά. ἰὴ παιών, ἰὴ παιών. χαίρωμεν. 
δεχόμεσϑα καὶ ϑεῶν γένος 
λιτόμεσϑα ταῖσδ᾽ ἐπ᾽ εὐχαῖς 
φανέντας ἐπιχαρῆναι. & 
Ζεῦ μεγαλώνυμε χφυσολύρα τε, 315 
eon ὃς ἔχεις ἱεράν, 
καὶ σὺ παγκρατὴς κόρα 
γλαυχῶπι χρυσόλογχε πόλιν 

οἰκοῦσα περιμάχητον, ἐλϑὲ δεῦρο. 
καὶ πολυώνυμε, ϑηροφόνη παῖ, 320 
“ατοῦς χρυσώπιδος ἔρνος. 
σύ τε πόντιε σεμνὲ Πόσειδον, 
ἁλιμέδον. προλιπὼν 
υυχὸν ἰχϑυόεντ᾽ οἰστροδόνητον, 
Νηρέος εἰναλίοι τὲ κόραι, 325 
Νύμφαι τ᾽ ὀρείπλαγκτοι. 
χρυσέα τε φόρμιγξ 
ἀχήσειεν ἐπ᾽ εὐχαῖς 
ἡμετέραις" τελέως δ᾽ 
ἐκκλησιάσαιμεν ᾿4ϑηνέων 
εὐγενεῖς γυναῖκες. 330 
εὔχεσϑε τοῖς ϑεοῖσι τοῖς Ὀλυμπίοις 
καὶ ταῖς Ὀλυμπίαισι, καὶ τοῖς Πυϑίοις 
καὶ ταῖσι Πυϑίαισι, καὶ τοῖς Ζηλίοις 

καὶ ταῖσι Ζηλίαισι. τοῖς τ᾽ ἄλλοις θεοῖς, 
εἴ τις ἐπιβουλεύει τι τῷ δήμῳ κακὸν 335 
τῷ τῶν γυναικῶν, ἢ ̓ ᾽πικηρυκεύεται 
Εὐριπίδῃ Μήδοις τ᾽ ἐπὶ βλάβῃ τινὶ 
τῇ τῶν γυναικῶν, ἢ τυραννεῖν ἐπινοεῖ, 
ἢ τὸν τύραννον συγκατάγειν, ἢ παιδίον 
ὑποβαλλομένης κατεῖπέ τις, ἢ δούλη τινος 340 
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προαγωγὸς ova. ἐνετρύλισεν τῷ δεσπότῃ, 
ἢ πεμπομένη τις ἀγγελίας ψευδεῖς φέρει. 
ἢ μοιχὸς εἴ τις ἐξαπατᾷ ψευδῆ λέγων, 
καὶ μὴ δίδωσιν ἂν ὑπόσχηταί ποτε, 
ἢ dioc τις δίδωσι μοιχῷ γραῦς γυνή; 345 
ἢ καὶ δέχεται πφοδιδοῦσ᾽ ἑταίρα τὸν φίλον, 
κεἴ τις κάπηλος ἢ καπηλὶς τοῦ χοὸς 

ἢ τῶν κοτυλῶν τὸ νόμισμα διαλυμαίνεται, 
κακῶς ἀπολέσϑαι τοῦτον αὐτὸν κῴκίαν 
ἀρᾶσϑε, ταῖς δ᾽ ἄλλαισιν ὑμῖν τοὺς ϑεοὺς 860 
εὔχεσϑε πάσαις πολλὰ δοῦναι κἀγαϑά. 

ΧΟΡ. ξυνευχόμεσϑα τέλεα μὲν 
πόλει. τέλεα δὲ δήμῳ 
τάδ᾽ εὔγματ᾽ ἐκγενέσϑαι. 
τὰ δ᾽ ἄρισϑ᾽ ὅσαις προσήκει 355 
νικᾶν λεγούσαις. ὁπόσαι δ᾽ 
ἐξαπατῶσιν παραβαίνουσί τε τοὺς 
ὅρκους τοὺς νενομισμένους 
κερδῶν εἵνεκ᾽ ἐπὶ βλάβῃ, 860 
ἢ ψηφίσματα καὶ νόμον | 
ξητοῦσ᾽ ἀντιμεϑιστάναι, , 
τἀπόρρητά τὲ τοῖσιν ἐ- 
χϑροοῖς τοῖς ἡμετέροις λέγουσ᾽, 
ἢ Μήδους ἐπάγουσι τῆς 365 
χώρας οὕνεκ᾽ ἐπὶ βλάβῃ, 
ἀσεβοῦσ᾽ ἀδικοῦσί τὲ τὴν πόλιν. 
ἀλλ᾽ ὦ παγκρατὲς 
Ζεῦ, ταῦτα κυρώσειας, OU 
ἡμῖν ϑεοὺς παραστατεῖν, 870 
καίπερ γυναιξὶν οὔσαις. 

ΚΗΡ. ἄκουε πᾶς. ἔδοξε τῇ βουλῇ τάδε 
τῇ τῶν γυναικῶν Τιμόκλει᾽ ἐπεστάτει" 

| 
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“υσιλλ᾽ ἐγραμμάτευεν, εἶπε Σωστράτη" 
ἐχκλησίαν ποιεῖν ἕωϑεν τῇ μέσῃ 375 
τῶν Θεσμοφορίων. 7) μάλισϑ'᾽᾽ ἡμῖν σχολή, 
καὶ χρηματίζειν πρῶτα περὶ Εὐριπίδου, 
ὃ τι χρὴ παϑεῖν ἐκεῖνον - ἀδικεῖν γὰρ δοκεῖ 
ἡμῖν ἁπάσαις. τίς ἀγορεύειν βούλεται; 
ἐγώ. ΚΗΡ. περίϑου νυν τόνδε πρῶτον πρὶν A&- 

γξιν. 380 

σίγα. σιώπα. πρόσεχε τὸν νοῦν" χρέμπτεται 

γὰρ ἤδη, 
ὅπερ ποιοῦσ᾽ οἱ ῥήτορες. “μακρὰν ἔοικε λέξειν. 
φιλοτιμίᾳ μὲν οὐδ uL μὰ τὼ 950 
λέξουσ᾽ ἀνέστην, ὦ γυναῖκες: ἀλλὰ γὰρ 
βαρέως φέρω τάλαινα πολὺν ἤδη χρόνον 385 
προπηλακιξομένας ὁρῶσ᾽ ἡμᾶς ὑπὸ 
Εὐριπίδου τοῦ τῆς λαχανοπωλητρίας 
καὶ πολλὰ καὶ παντοῖ᾽ ἀκουούσας κακα. 
τί yàg οὗτος ἡμᾶς οὐκ ἐπισμῇ τῶν κακῶν ; 
ποῦ δ᾽ οὐχὶ διαβέβληχ᾽. ὅπουπερ ἐμβραχὺ 890 
εἰσὶν ϑεαταὶ καὶ τραγῳδοὶ καὶ χοροί, 
τὰς μοιχοτρόπους. τὰς ἀνδρεραστρίας καλῶν, 
τὰς οἰνοπίπους. τὰς προδότιδας, τὰς λάλους, 
τὰς οὐδὲν ὑγιές. τὰς μέγ᾽ ἀνδράσιν κακόν. 
ὥστ᾽ εὐθὺς εἰσιόντες ἀπὸ τῶν ἰκρίων 395 
ὑποβλέπουσ᾽ ἡμᾶς, σκοποῦνταί τ᾽ εὐϑέως, 
μὴ μοιχὸς ἔνδον 1; ἢ τις ἀποκεκρυμμένος. 
δρᾶσαι δ᾽ ἔϑ᾽ ἡμῖν οὐδὲν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ 
ἔξεστι" τοιαῦϑ'᾽ οὗτος ἐδίδαξεν κακὰ 

τοὺς ἄνδρας ἡμῶν ὥστ᾽, ἐάν γέτις πλέκῃ 400 
γυνὴ στέφανον, ἐρᾶν δοκεῖ" κἂν ἐκβάλῃ 
σκεῦός τι κατὰ τὴν οἰκίαν πλανωμένη, 
ἁνὴρ ἐρωτᾷ, τῷ κατέαγεν ἡ χύτᾳα; 
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3) 3 ^ 

ovx £69" ὅπως οὐ τῷ Κορινϑέῳ ξένῳ. 

;χάμνει κόρη τις, εὐϑὺς ἁδελφὸς λέγει, 405 
τὸ χρῶμα τοῦτό μ᾽ οὐκ ἀρέσκει τῆς κόρης. 
εἶεν, γυνή τις ὑποβαλέσϑαι βούλεται, 
ἀποροῦσα παίδων, οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔστιν λαϑεῖν. 
ἅνδρες γὰρ ἤδη παρακάϑηνται πλησίον" 
πρὸς τοὺς γέροντάς 9^, οἵ πρὸ τοῦ τὰς μείρακας 
ἤγοντο, διαβέβληκεν, ὥστ᾽ οὐδεὶς γέρων 411 
γαμεῖν ϑέλει γυναῖκα διὰ τοὔπος τοδί" 
δέσποινα γὰρ γέροντι νυμφίῳ γυνή. 
εἶτα διὰ τοῦτον ταῖς γυναικωνίτισιν 
σφραγῖδας ἐπιβάλλουσιν ἤδη καὶ μοχλοὺς 4l 
τηροῦντες ἡμᾶς. καὶ προσέτι Μολοττικοὺς 
τρέφουσι μορμολυκεῖα τοῖς μοιχοῖς κύνας. 
καὶ ταῦτα μὲν Evyyvoo9 - ἃ δ᾽ qv ἡμῖν πρὸ τοῦ, 
αὐταῖς ταμιεύεσϑαι. προαιρούσαις λαβεῖν 
ἄλφιτον. ἔλαιον, οἶνον, οὐδὲ ταῦτ᾽ ἔτι 420 
ἔξεστιν. οἵ γὰρ ἄνδρες ἤδη κλειδία 
αὐτοὶ φοροῦσι κρυπτά. κακοηϑέστατα, 
“ακωνίχ᾽ ἄττα. τρεῖς ἔχοντα γομφίους. 
πρὸ τοῦ μὲν οὖν ἦν ἀλλ᾽ ὑποῖξαι τὴν ϑύραν 
ποιησαμέναισι δακτύλιον τριωβόλου, 425 

νῦν δ᾽ οὗτος αὐτοὺς φκότριψ Εὐριπίδης 
ἐδίδαξε ϑριπήδεστ᾽ ἔχειν σφραγίδια 
ἐξαψαμένους. νῦν οὖν ἐμοὶ τούτῳ δοκεῖ 
ὄλεϑρόν vw' ἡμᾶς κυρκανᾶν ἀμωσγέπως, 
ἢ φαρμάκοισιν. ἢ μιᾷ γέ τῷ τέχνῃ, 480 
ὅπως ἀπολεῖται. ταῦτ᾽ ἐγὼ φανερῶς λέγω — 
τὰ δ᾽ ἄλλα μετὰ τοῦ γραμματέως συγγράψομαι. 
οὐπώποτε ταύτης ἤκουσα 
πολυπλοκωτέρας γυναικὸς ἐς, PER 
οὐδὲ δεινότερον λεγούσης. 

ῷι 

MEL 
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πάντα γὰρ λέγει δίκαια, 
, 245€ 36 

πάσας Ó ἰδέας ἐξήτασεν, 

πάντα δ᾽ ἐβάστασεν φρενί, πυκνῶς τε 
ποικίλους λόγους ἀνεῦρεν 
&v διεζητημένους. 
er 3. «Ἢ , 3 3 M 

ὥστ᾽ ἂν εἰ λέγοι παρ΄ αὑτὴν 
Ξενοκλέης ὁ Καρκίνου. δο-- 
κεῖν ἂν αὐτόν. ὡς ἐγῷμαι, 
πᾶσιν ὑμῖν 
2 S , 

ἄντικρυς μηδὲν λέγειν. 
ὀλίγων € ἕνεκα καὐτὴ παρῆλθον ῥημάτων. 

τὰ μὲν γὰρ ἄλλ᾽ αὕτη κατηγόρηκεν εὐ" 

ἃ δ᾽ ἐγὼ πέπονθα. ταῦτα λέξαι βούλομαι. 
3 4 M c ^ :] , , 

ἐμοὶ γὰρ ἀνὴρ ἀπέϑανεν μὲν ἐν Κύπρῳ, 
παιδάρια πέντε καταλιπών. ἁγὼ μόλις 
στεφανηπλοκοῦσ᾽ ἔβοσκον ἐν ταῖς μυρρίναις. 

τέως μὲν οὖν ἀλλ᾽ ἡμικάκως ἐβοσκόμην᾽ 
νῦν δ᾽ οὗτος ἐν ταῖσιν τραγῳδίαις ποιῶν 
τοὺς ἄνδρας ἀναπέπεικεν οὐκ εἶναι ϑεούς" 
ὥστ᾽ οὐκέτ᾽ ἐμπολῶμεν οὐδ᾽ εἰς ἥμισυ. 
νῦν οὖν ἁπάσαισιν παραινῶ καὶ λέγω 
τοῦτον κολάσαι τὸν ἄνδρα πολλῶν οὕνεκα" 
ἄγρια γὰρ ἡμᾶς. ὦ γυναῖκες. δρᾷ κακά, 
ἅτ᾽ ἐν ἀγρίοισι τοῖς λαχάνοις αὐτὸς τραφείς. 
ἀλλ᾽ εἰς ἀγορὰν ἄπειμι" δεῖ γὰρ ἀνδράσιν 
πλέξαι στεφάνους συνϑηματιαίους εἴκοσιν. 
ἕτερον αὖ τι λῆμα τοῦτο 
κομψότερον ἔτ᾽ ἢ τὸ πρότερον ἀναπέφηνεν. 
οἷα κἀστωμύλατο 
οὐκ ἄκαιρα, φρένας ἔχουσα, 
καί τι πολύπλοκον νόημ᾽, οὐδ᾽ ἀσύνετ᾽, ἀλλὰ 
πιϑανὰ πάντα. δεῖ δὲ ταύτης 
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τῆς ὕβρεως ἡμῖν τὸν ἄνδρα περιφανῶς δοῦναι | 
δίκην. -— 466 

ΜΝΗ. τὸ μέν, ὦ γυναῖκες. ὀξυϑυμεῖσϑαι σφόδρα ἰ 
Εὐριπίδῃ, τοιαῦτ᾽ ἀκουούσας κακά, 
ov ϑαυμάσιόν ἐστ᾽, οὐδ᾽ ἐπιξεῖν τὴν χολήν. 
καὐτὴ γὰρ ἔγωγ᾽. οὕτως ὀναίμην τῶν τέκνων, 1 
μισῶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐκεῖνον. εἰ μὴ μαίνομαι. 470. 
ὅμως δ᾽ ἐν ἀλλήλαισι χρὴ δοῦναι λόγον" 1 
αὐταὶ γάρ ἐσμεν. κοὐδεμί᾽ ἔκφορος λόγου. 
τί ταῦτ᾽ ἔχουσαι κεῖνον αἰτιώμεϑα 
βαρέως τε φέρομεν. εἰ δύ᾽ ἡμῶν ἢ τρία | 
κακὰ ξυνειδὼς εἶπε δφώσας μυρία: 415. 
ἐγὼ γὰρ αὐτὴ πρῶτον, ἵνα μὴ ἄλλην λέγω, ἢ 

ξύνοιδ᾽ ἐμαυτῇ πολλὰ δείν᾽ - ἐκεῖνο δ᾽ οὖν 
δεινότατον, ὅτε νύμφη μὲν ἦν τρεῖς ἡμέρας, 
ὁ δ᾽ ἀνὴρ παρ᾽ ἐμοὶ καϑεῦδεν᾽ qv δέ μοι φίλος. 
ὅσπερ μὲ διεκόρευσεν οὖσαν éxvétw. 480 
οὗτος πόϑῳ μου 'κνυεν ἐλϑὼν τὴν ϑύραν᾽ 
κατ᾽ εὐθὺς ἔγνων εἶτα καταβαίνω λάϑρα. 

ὁ δ᾽ ἀνὴρ ἐρωτᾷ, ποῖ σὺ καταβαίνεις; ; - ὅποι; 
στρόφος u ἔχει τὴν γαστέρ᾽, ὦνερ, κὠδύνη" 
ἐς τὸν Momo. ovv ἔρχομαι. — Boote vvv: 485 
xca9' ὁ μὲν ἔτριβεν κεδρίδας. ἄννηϑον, σφάκον᾽ 
ἐγὼ δὲ καταχέασα τοῦ στροφέως ὕδωρ 
ἐξῆλϑον ὡς τὸν μοιχόν εἶτ᾽ ἐρείδομαι 
παρὰ τὸν ᾿Δγυιᾶ, κύβδ᾽ ἐχομένη τῆς δάφνης. | 
ταῦτ᾽ οὐδεπώποτ᾽ εἶφ᾽. ὁρᾶτ᾽, Εὐριπίδης: 490 
οὐδ ὡς ὑπὸ τῶν δούλων τε κὠρεωκόμων 
σποδούμεϑ', ἣν ur] χωμεν ἕτερον. οὐ λέγει" 
οὐδ᾽ ὡς, ὅταν μάλισϑ᾽ ὑπό του ληκώμεϑα 
τὴν νύχϑ', ἕωϑεν σκόροδα διαμασώμεϑα, | 
ἵν᾽ ὀσφρόμενος ἁνὴρ ἀπὸ τείχους εἰσιὼν 495 
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μηδὲν κακὸν δρᾶν ὑποτοπῆται. ταῦϑ'᾽, δρᾶς. 
οὐπώποτ᾽ εἶπεν. εἶ δὲ Φαίδραν λοιδορεῖ, 
ἡμῖν τί τοῦτ᾽ ἔστ᾽; οὐδ᾽ ἐκεῖν᾽ εἴρηκέ πω, 
ὡς ἡ γυνὴ δεικνῦσα τἀνδρὶ τοὔγκυκλον 
ὑπ᾽ αὐγὰς οἷόν ἐστιν, ἐγκεκαλυμμένον 500 
τὸν μοιχὸν ἐξέπεμψεν. ovx εἴρηκέ πω. 
ἑτέραν δ᾽ ἐγῴδ᾽ ἢ  φασκεν ὠδίνειν γυνὴ 
δέχ᾽ ἡμέρας. ἕως ἐπρίατο παιδίον 
ὁ δ᾽ ἀνὴρ περιήρχετ᾽ ὠκυτόκι᾽ ὠνούμενος" 
τὸ δ᾽ εἰσέφερε γραῦς ἐν χύτρα τὸ παιδίον, 505 
ἵνα μὴ Bog, κηρίῳ BsBvouévov: 
εἶϑ᾽ ὡς ἔνευσεν ἡ φέρουσ᾽, εὐϑὺς βοᾷ, 
ἄπελϑ'᾽ ἀπελϑ᾽ ἤδη γὰρ ὦνέρ μοι δοκῶ 
τέξειν" τὸ γὰρ ἤτρον τῆς χύτρας ἐλάκτισεν. 
χὠ μὲν γεγηϑὼς ἔτρεχεν, ἡ δ᾽ ἐξέσπασεν 510 
ἐκ τοῦ στόματος τοῦ παιδίου, τὸ δ᾽ ἀνέκραγεν. 
εἶϑ'᾽ ἡ μιαρὰ γραῦς, T] qepev τὸ παιδίον, 
ϑεῖ μειδιῶσα πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ λέγει, 
λέων λέων σοι γέγονεν. αὐτέκμαγμα σόν, 
τά τ᾽ ἄλλ᾽ ἁπαξάπαντα καὶ τὸ πόσϑιον 515 
τῷ σῷ προσόμοιον. στρεβλὸν ὥσπερ κύτταρον. 
ταῦτ᾽ οὐ ποιοῦμεν τὰ κακά; νὴ τὴν ἄρτεμιν, 
ἡμεῖς γε. xav. Εὐριπίδῃ ϑυμούμεϑα, 
οὐδὲν παϑοῦσαι μεῖζον ἢ δεδράκαμεν ; 
τουτὶ μέντοι ϑαυμαστόν, . $90 
ὁπόϑεν εὑρέϑη τὸ χρῆμα, 
χἤτις ἐξέϑρεψε χώρα 
τήνδε τὴν ϑρασεῖαν οὕτω. 
τάδε γὰρ εἰπεῖν τὴν πανοῦργον 
κατὰ τὸ φανερὸν ὧδ᾽ ἀναιδῶς 525 
ovx ἂν φόμην ἐν ἡμῖν 
οὐδὲ τολμῆσαί ποτ᾽ ἄν. 



ΓΥ. 4. 

MNH. μὴ δῆτα τόν γε χοῖρον. ὦ γυναῖκες. εἰ γὰρ oic 

I3.A. 

ΜΝΗ. ἐγὼ γὰρ οἶδα ταΐτιον. μίαν γὰρ οὐκ ἂν εἴποις 
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ἀλλ᾽ ἅπαν γένοιτ᾽ ἂν ἤδη: 
τὴν παροιμίαν δ᾽ ἐπαινῶ 
τὴν παλαιάν ὑπὸ λίϑῳ γὰρ 
παντέ που χρὴ 3 
μὴ δάκῃ ῥήτωρ ἀϑρεῖν. ὅ80 
ἀλλ᾽ οὐ γάρ ἐστι τῶν ἀναισχύντων φύσει gc 1 

VOLX OV : 
οὐδὲν κάκιον εἰς ἅπαντα πλὴν ὁ ἄρ᾽ ἢ γυναῖκες. 
οὔ τοι μὰ τὴν ἄγραυλον, ὦ γυναῖκες, εὖ φρο- 

νεῖτε, 1 
ἀλλ᾽ ἢ πεφάρμαχϑ᾽ ἢ κακόν τι μέγα πεπόνϑατ᾽ - 

ἄλλο, 
ταύτην ἐῶσαι τὴν φϑόρον τοιαῦτα περιυβρίξειν 1 
ἡμᾶς ἁπάσας. εἰ μὲν οὖν τις ἔστιν: εἰ δὲ μή, 

ἡμεῖς 586 
αὐταί τε καὶ τὰ δουλάρια τέφραν ποϑὲν λαβοῦσαι 
ταύτης ἀποψιλώσομεν τὸν χοῖρον, ἵνα διδαχϑῇ ἢ 
γυνὴ γυναῖκας οὔσα μὴ κακῶς λέγειν τὸ λοιπόν. 

σης 540 

παρρησίας κἀξὸν λέγειν ὅσαι πάρεσμεν ἀσταί, ; 
εἶτ᾽ εἶπον ἁγίγνωσκον ὑπὲρ Εὐριπίδου δίκαια, | 
διὰ τοῦτο τιλλομένην pe δεῖ δοῦναι iid ὑφ᾽ | 

ὑμῶν; : 

οὐ γάρ σε δεῖ δοῦναι δίκην ; ἥτις μόνη τέτληκας 
ὑπὲρ ἀνδρὸς ἀντειπεῖν. ὃς ἡμᾶς πολλὰ κακὰ δέ- 

δρακεν 545 . 
ἐπίτηδες εὑρίσκων λόγους. ὅπου γυνὴ πονηρὰ . 
ἐγένετο, ΜΜελανίππας ποιῶν Φαίδρας ve: Πηνε- | 

λόπην ὃὲ 3 
οὐπώποτ᾽ ἐποίησ᾽. ὅτι γυνὴ σώφρων. ἔδοξεν εἶναι. 

si zohs 
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τῶν νῦν γυναικῶν Πηνελόπην, Φαίδρας δ᾽ ἁπαξ- 
απάσας. 550 

DT. 4. ἀκούετ᾽, e γυναῖκες, οἷ᾽ εἴρηκεν ἡ πανοῦργος 
ἡμᾶς Buusac αὖϑις ev. MNH. καὶ νὴ 4t ov- 

δέπω γε 
εἴρηχ᾽ ὅσα ξύνοιδ᾽- '* éxdl βούλεσϑε πλείον᾽ εἴπω; 

ΓΥ͂. 4. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἔτ᾽ ἔχοις" ὅσα γὰρ Ttg ἐξέχεας 
ἅπαντα. 

ΟΜΝΗ. μὰ zii οὐδέ πω τὴν μυριοστὴν μοῖραν ὧν ποι-- μ ην wvo ην μοίρ 

CECI 935 
ἐπεὶ τόδ᾽ οὐκ εἴρηχ,, ὁρᾷς, ὡς στλεγγίδας λαβοῦσαι 
ἔπειτα σιφωνίζομεν τὸν οἶνον. I'T. A. ἐπιτριβείης. 

ΜΝΗ͂. ὥς τ᾽ αὖ τὰ xQ& ἐξ᾿ Ζπατουρίων ταῖς μαστροποῖς 
διδοῦσαι, 

ἔπειτα τὴν γαλῆν φαμὲν I'T. 4. τάλαιν᾽ ἐγώ, 
φλυαρεῖς. 

ΜΝΗ͂. οὐδ᾽ ὡς τὸν ἄνδρα τῷ πελέκει γυνὴ κατεσπόδη-- 
σεν. 560 

οὐχ εἶπον: οὐδ᾽ ὡς φαρμάκοις ἑτέρα τὸν ἄνδρ᾽ 
ἔμηνεν, 

οὐδ᾽ ὡς ὑπὸ τῇ πυέλῳ κατώρυξέν ποτ᾽ IT. A. ἐξό-- 
λοιο. 

MNH. ἀχαρνικὴ τὸν πατέρα. DT. 4. ταυτὶ δῆτ᾽ ἀνέκτ᾽ 
ἀκούειν: 

ΜΝΗ͂. οὐδ᾽ ὡς σὺ τῆς δούλης τεκούσης ἄρρεν εἶτα σαυτῇ 
τοῦϑ' ὑπεβάλου, τὸ σὸν δὲ ϑυγάτριον παρῆκας 

αὐτῇ. 565 
I'T. 4. οὔ τοι μα τὼ ϑεὼ σὺ καταπροίξει λέγουσα ταυτί, 

ἀλλ᾽ ἐκποκιῶ σου τὰς ποχάδας. MNH. οὐ δὴ μὰ 
Ζία σύ γ᾽ ἄψει. 

ΤΥ. 4. καὶ μὴν ἰδού. ΜΝΗ. καὶ μὴν ἰδού. ΓΎ. 4. λαβὲ 
ϑοίμάτιον, Φιλίστη. 
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MNH. πρόσϑες μόνον, κἀγώ σε νὴ viv Ἄρτεμιν I'T. 4. τί 
δράσεις; 

ΜΝΗ.τὸν σησαμοῦνϑ᾽ ὃν κατέφαγες. τοῦτον χεσεῖν 70€ φαγὲς. X 

XOP. 

ποιήσω. 570 
παύσασϑε λοιδορούμεναι xol γὰρ γυνή τις ἡμῖν 
ἐσπουδακυῖα προστρέχει. πρὶν οὖν ὁμοῦ γενέσϑαι, 

^ 3i^n9) 112 3 b , , 3c) , 

σιγᾶϑ'. ἵν᾽ αὐτῆς κοσμίως πυϑωμεϑ' αττα λέξει. 

KAEI. φίλαι γυναῖκες, ξυγγενεῖς τοὐμοῦ τρόπου, 

ΧΟΡ. 

ὅτι μὲν φίλος εἴμ᾽ ὑμῖν ἐπίδηλος ταῖς γνάϑοις. 915 
γυναικομανῶ γὰρ προξενῶ 9^ ὑμῶν ἀεί. 
καὶ νῦν ἀκούσας πρᾶγμα περὶ ὑμῶν μέγα 
ὀλίγῳ τι πρότερον κατ᾽ ἀγορὰν λαλούμενον, 
ἥκω φράσων τοῦτ᾽ ἀγγελῶν 9 ὑμῖν, ἵνα 
σκοπῆτε καὶ τηρῆτε, μὴ καὶ προσπέσῃ 580 
ὑμῖν ἀφράκτοις πρᾶγμα δεινὸν καὶ μέγα. 
τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ; παῖδα γάρ σ᾽ εἰκὸς καλεῖν, 
ἕως ἂν οὕτως τὰς γνάϑους ψιλὰς ἔχῃς. 

KAEI. Εὐριπίδην φάσ᾽ ἄνδρα κηδεστήν τινα 

ΧΟΡ. 

αὑτοῦ. γέροντα, δεῦρ᾽ ἀναπέμψαι τήμερον. — 585 
πρὸς ποῖον ἔργον, ἢ τένος γνώμης χάριν; 

ΚΑΕΙ.ἵν᾽ ἅττα βουλεύοισϑε καὶ μέλλοιτε δρᾶν, 
ἐκεῖνος εἴη τῶν λόγων κατάσκοπος. 

ΧΟΡ. καὶ πῶς λέληϑεν ἐν γυναιξὶν ὧν ἀνήρ; ἑ 
ΚΑΕΙ.ἄφευσεν αὐτὸν κἀπέτιλ᾽ Εὐριπίδης —. 15900 Ὁ 

καὶ τἄλλ᾽ ἅπανϑ᾽ ὥσπερ γυναῖκ᾽ ἐσκεύασεν. 
᾿ ΜΝΗ. πείϑεσϑε τούτῳ ταῦτα; τίς δ᾽ οὕτως ἀνὴρ 

ἠλίϑιος ὅστις τιλλόμενος ἠνείχετο; 

οὐκ οἴομαι᾽ yoy' , 0 πολυτιμήτω ϑεῶ. 

ΚΑΕΙ. ληρεῖς" ἐγὼ γὰρ οὐκ ἂν ἦλϑον ἀγγελῶν, 595 
E] 122 , - - , 2 ; , 

εἰ μὴ πεπύυσμην ταῦτα τῶν σάφ᾽ εἰδοτῶν. 
ΧΟΡ. τὸ πρᾶγμα τουτὶ δεινὸν εἰσαγγέλλεται, 

ἀλλ᾽, ὦ γυναῖκες, οὐκ ἐλινύειν ἐχρῆν, 
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ἀλλὰ σκοπεῖν τὸν ἄνδρα καὶ ξητεῖν ὅπου 
λέληϑεν ἡ ἡμᾶς κρυπτὸς ἐγκαϑήμενος. 600 
καὶ σὺ ξυνέξευρ᾽ αὐτόν, ὡς ἂν τὴν χάριν 
ταύτην τε κἀκείνην ἔχῃς; ὦ πρόξενε. 

ΚΑΊΕΙ. φέρ᾽ ἴδω" τίς ἡ πρώτη ov; MNH. ποῖ τις τρἔ- 
ψεται; 

KAEI. ξητητέαι γάρ ἔστε. ΜΝΗ. κακοδαίμων € ἔγω. 
ΓΥ͂. Α. ἔμ᾽ ἥτις εἰμ᾽ ἤ ἤρου; “Κλεωνύμου γυνή. 605 
K AEI. γιγνώσκεϑ' ὑμεῖς ἥτις EG" ἡδὶ γυνή; 
ΧΟΡ. γιγνώσκομεν δῆτ᾽. ἀλλὰ τὰς ἄλλας ἄϑρει. 
K AEI. 101 δὲ δὴ τίς ἐστιν ἡ τὸ παιδίον 

ἔχουσα; ΓΎ. 4. τιτϑὴ νὴ At ἐμή. MNH. διοί- 
χομαι. 

ΚΑΕΙ. αὕτη σὺ ποῖ στρέφει; ; μέν᾽ αὐτοῦ. τί τὸ κακόν; 
ΜΝΗ. ἔασον οὐρῆσαί Ux KAEI. ἀναίσχυντός τις εἶ. 611 

σὺ δ᾽ οὖν ποίει τοῦτ΄. ἀναμένω γὰρ ἐνθάδε. 
ΧΟΡ. ἀνάμενε δῆτα, καὶ σκόπει y αὐτὴν σφόδρα" 

μόνην γὰρ αὐτήν, ὥὦνερ, οὐ γιγνώσκομεν. 
ΚΑΕΙ͂. πολύν γε χρόνον οὐρεῖς σύ. ΜΝΗ. νὴ Ζ{᾽, 

μέλε: » 
Eu ovn γάρ: ἐχϑὲς ἐ ἔφαγον κάρδαμα. 

KAEI. τί ̓ καρδαμίξεις; οὐ βαδιεῖ δεῦρ᾽ ὡς ἐμέ; 
MNH. τί δῆτά μ᾽ ἕλκεις ἀσϑενοῦσαν; ΚΑΕΙ͂. εἰπέ μοι, 

τίς ἔστ᾽ ἀνήρ σοι; MINH. τὸν ἐμὸν ἄνδρα πυν- 
ϑάνει; 

τὸν δεῖνα γιγνώσκεις, τὸν ἐκ Κοϑωκιδῶν; 620 
KAEI.vóv δεῖνα; ποῖον; MNH. i9? ὁ δεῖν᾽ , ὃς καί ποτε 

τὸν δεῖνα τὸν τοῦ δεῖνα K AEI. Ζησεῖῷ μου δοκεῖς. 
ἀνῆλϑες ἤδη δεῦρο πρότερον: ΜΝΗ͂. νὴ Zia, 
ὅσ᾽ ἔτη ye. KAEI. καὶ τίς σοὐστὶ συσκηνήτρια: 

ΜΝΗ. ἡ δεῖν᾽ ἔμοιγ᾽. οἴμοι τάλας. KAEI. οὐδὲν λέ- 
γεις. 625 

ARISTOPH. Il. 10 
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ΓΥ. 4. ἄπελϑ'᾽. ἐγὼ γὰρ βασανιῶ ταύτην καλῶς 
ἐκ τῶν ἱερῶν τῶν πέρυσι" σὺ δ᾽ ἀπόστηϑί μοι, 
ἵνα μὴ πακούσῃς ὧν ἀνήρ. σὺ δ᾽ εἰπέ μοι 
0 τι πρῶτον ἡμῖν τῶν ἱερῶν ἐδείκνυτο. 

MNH. φέρ᾽ ἴδω. τί μέντοι πρῶτον ἦν; ἐπίνομεν. 680 
IT. A. τί δὲ μετὰ τοῦτο δεύτερον: ΜΝΗ͂. προὐπίνομεν. 
IT. A. ταυτὶ μὲν ἤκουσάς τινος" τί δ᾽ ἦν τρίτον; 
ΜΝΗ. σκάφιον Ξένυλλ᾽ ἤτησεν" οὐ γὰρ ἣν ἀμίς. 
I'T. 4. οὐδὲν λέγεις. δεῦρ᾽ ἐλϑέ, δεῦρ᾽. ὦ Κλείσϑενες" 

00^ ἐστὶν ἁνὴρ ὃν λέγεις. KAEIL. τί οὖν ποιῶ; 635 
IT. A. ἀπόδυσον αὐτόν: οὐδὲν ὑγιὲς γὰρ λέγει. 
ΜΝΗ. κἄπειτ᾽ ἀποδύσετ᾽ ἐννέα παίδων μητέρα: 
ΚΛΕΙ͂. χάλα ταχέως τὸ στρόφιον. ὠναίσχυντε σύ. 
IT. A. ὡς καὶ στιβαρά τις φαίνεται καὶ καρτερά" 

καὶ νὴ 4έα τιτϑούς γ᾽ ὥσπερ ἡμεῖς οὐκ ἔχει. 640 
ΜΝΗ. στεριφὴ γάρ εἰμι κοὐκ ἐκύησα πώποτε. 
ΓΥ. A. νῦν: τότε δὲ μήτηρ ἦσϑα παίδων ἐννέα. 
ΚΛΕΙ. ἀνίστασ᾽ ὀρϑός. ποῖ τὸ πέος ὠϑεῖς κατω; 
IT. A. τοδὶ διέκυψε καὶ μάλ᾽ εὔχρων. ὦ τάλαν. 
ΚΛΕΙ͂. καὶ ποῦ ᾽στιν; ΓΥ͂. 4. αὖϑις ἐς τὸ πρόσϑεν oi- 

χεται. 645 

KAEI. οὐκ ἐνγεταυϑί. ΓΥ͂. 4. μάλλὰ δεῦρ᾽ ἥκει πάλιν. 
KAEI. ἰσϑμόν τιν᾽ ἔχεις. ὥνϑρωπ᾽ - ἄνω τε καὶ κάτω 

τὸ πέος διέλκεις πυχνότερον Κορινϑίων. 
ΓΥ. 4. ὦ μιαρὸς ovrog: ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ Εὐριπίδου 

ἡμῖν ἐλοιδορεῖτο. MNH. κακοδαίμων éyc, 680 
εἰς οἵ ἐμαυτὸν εἰσεκύλισα πράγματα. 

IT. 4. ἄγε δὴ τί δρῶμεν; KAEI. τουτονὶ φυλάττετε 
καλῶς. ὅπως μὴ διαφυγὼν οἰχήσεται" 
ἐγὼ δὲ ταῦτα τοῖς πρυτάνεσιν ἀγγελῶ. 

ΧΟΡ. ἡμᾶς τοίνυν μετὰ τοῦτ᾽ ἤδη τὰς λαμπάδας ἁψαμέ- 
vag χρὴ 655 — 
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ξυξωσαμένας εὖ κανδρείως τῶν 9' ἱματίων ἀπο-- 
δυσας 

ξητεῖν. εἴ που κἄλλος τις ἀνὴρ ἐσελήλυϑε, καὶ πε-- 
ρυϑρέξαι 

τὴν πύκνα πᾶσαν καὶ τὰς σκηνὰς καὶ τὰς διόδους 
διαϑρῆσαι. 

εἶα δὴ πρώτιστα μὲν χρὴ κοῦφον ἐξορμᾶν πόδα, 
καὶ διασκοπεῖν σιωπῇ πανταχῆ: μόνον δὲ χρὴ 664 
μὴ βραδύνειν, ὡς ὁ καιρός ἐστι μὴ μέλλειν ἔτι. 
ἀλλὰ τὴν πρώτην τρέχειν χρή σ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἤδη 

κύκλῳ. 
εἶα νυν ἴχνευε. καὶ μάτευε ταχὺ πάντ᾽ 
εἴτις ἐν τόποις ἑδραῖος ἄλλος αὖ λέληϑεν ὦν. 

πανταχῆ δὴ otvov ὄμμα, 669 
καὶ τὰ τῇδε καὶ τὰ δεῦρο πάντ᾽ ἀνασκόπει καλῶς. 

ἣν γάρ μὲ λάϑῃ δράσας ἀνόσια, 
δώσει τὲ δίκην. καὶ πρὸς τούτῳ 
τοῖς ἄλλοις ἔσται ἄπασιν 
παράδειγμ᾽ ὕβρεως ἀδίκων T. ἔργων, 670 
ἀϑέων τε τρόπων" 
φήσει δ᾽ eivat τε ϑεοὺς φανερῶς. 
δείξει τ᾿ ἤδη 
πᾶσιν ἀνθρώποις σεβίζειν δαίμονας, 
δικαίως T ἐφέποντας 675 
ὅσια καὶ νόμιμα μηδομένους ποιεῖν 
0 τι καλῶς ἔχει. 
κἂν μὴ ποιῶσι ταῦτα. τοιάδ᾽ ἔσται" 
αὐτῶν ὅταν ληφϑῇ τις ὅσια δρῶν, 
μανίαις φλέγων. 680 

λύσσῃ παράκοπος. 
εἴ τι δρῴη. πᾶσιν ἐμφανὴς ὁρῶν 
ἔστιν γυναιξὶ καὶ βροτοῖς, 

10: 
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ὅτι τὰ παράνομα τά τ᾽ ἀνόσια ϑεὸς 
ἀποτίνεται., 685 
παραχρῆμά τε τίνεται. 
ἀλλ᾽ ἔοιχ᾽ ἡμῖν ἅπαντά πῶς διεσκέφϑαι καλῶς. 
οὐχ ὁρῶμεν γοῦν ἔτ᾽ ἄλλον οὐδέν᾽ ἐγκαϑήμενον. 

ΓΥ. A. & ποῖ σὺ φεύγεις; οὗτος οὗτος, οὐ μενεῖς: 
τάλαιν᾽ ἐγώ, τάλαινα, καὶ τὸ παιδίον 690 
ἐξαρπάσας μοι φροῦδος ἀπὸ τοῦ τιτϑίου. 

MNH. κέκραχϑι: τοῦτο δ᾽ οὐδέποτε σὺ ψωμιεῖς, 
ἣν μή μ᾽ ἀφῆτ᾽ - ἀλλ᾽ ἐνθ ἀδ᾽ ἐπὶ τῶν μηρίων 
πληγὲν μαχαίρᾳ τῇδε φοινίας φλέβας 
καϑαιματώσει βωμόν. I'T. 4. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 695 
γυναῖκες, οὐκ ἀρήξετ᾽ ; οὐ πολλὴν βοὴν 
στήσεσϑε καὶ τροπαῖον. ἀλλὰ τοῦ μόνου 
τέκνου μὲ περιόψεσϑ'᾽ ἀποστερουμένην; 

ΧΟΡ. ἔα ξα. 
ὦ πότνιαι Μοῖραι, τί τόδε δέρκομαι 700 
νεοχμὸν αὖ τέρας; : 
ὡς ἅπαντ᾽ ἄρ᾽ ἐστὶ τόλμης ἔργα κἀναισχυντίας. 
οἷον αὖ δέδρακεν à ἔργον, οἷον αὐ, φίλαι, τόδε. 

ΜΝΗ͂. οἷον ὑμῶν ἐξαράξει τὴν ἄγαν mido dn 
ΧΟΡ. ταῦτα δῆτ᾽ οὐ δεινὰ πράγματ᾽ ἐστὶ καὶ περαι-- 

τέρω; Ei 
UT. 4. δεινὰ 019 , ὅστις γ᾽ ἔχει uov ξαρπάσας τὸ παιδίον. 
ΧΟΡ. τί ἂν οὖν εἴποι πρὸς ταῦτά τις, ὅτε 

τοιαῦτα ποιῶν 00. ἀναισχυντεῖ; 
ΜΝΗ. κοὔπω μέντοι γε πέπαυμαι. 
UT. 4. ἀλλ᾽ οὖν ἥκεις ὅϑεν ἥκεις 710 

φαύλως, ἀποδρᾶς τ᾽ οὐ λέξεις 
οἷον δράσας διέδυς ἔργον, 
λήψει δὲ κακόν. 

ΜΝΗ. τοῦτο μέντοι μὴ γένοιτο μηδαμῶς. ἀπεύχομαι. 
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τίς οὖν σοι, τίς ἂν ξύμμαχος ἐκ ϑεῶν 715 

ἀϑανάτων ἔλϑοι ξὺν ἀδίκοις ἔργοις; 
MNH. μάτην λαλεῖτε: τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀφήσω. 
ΧΟΡ. 

DP. À 

MNH. 

IT. 4. 

MNH. 

ἀλλ᾽ ov μὰ τὼ θεὼ τάχ᾽ οὐ 
χαίρων ἴσως évvforeis, 
λόγους τε λέξεις ἀνοσίους. 720 
ἀϑέοις ἔργοις γὰρ ἀνταμει-- 
ψόμεσϑά σ᾽, ὥσπερ εἰκός. ἀντὶ τῶνδε. 
τάχα δέ σε μεταβαλοῦσ᾽ 
ἐπὶ κακὸν ἑτερότροπον 
ἐπέχει τις τύχη. 725 
ἀλλὰ τάσδε μὲν λαβεῖν χρῆν σ᾽, ἐκφέρειν τε τῶν 

ξύλων. 
καὶ καταίϑειν τὸν πανοὔργον. πυρπολεῖν 9^ ὅσον 

τάχος. 
ἴωμεν ἐπὶ τὰς κληματίδας. ὦ Μανία, 
κἀγώ σ᾽ ἀποδείξω ϑυμάλωπα τήμερον. 
ὕφαπτε καὶ κάταιϑε: σὺ δὲ τὸ Κρητικὸν 730 
ἀπόδυϑι ταχέως" τοῦ ϑανάτου δ᾽, ὦ παιδίον. 
μόνην γυναικῶν αἰτιῶ τὴν μητέρα. 
τουτὶ τί ἐστιν; ἀσκὸς ἐγένεϑ'᾽ ἡ κόρη 
οἴνου πλέως, καὶ ταῦτα Περσικὰς ἔχων. 

c ϑερμόταται γυναῖκες. 6) ποτίσταται., 735 

κἀκ παντὸς ὑμῖν μηχανώμεναι πιεῖν. 
c μέγα καπήλοις ἀγαϑόν, ἡμῖν δ᾽ αὖ: κακόν, 
κακὸν δὲ xai τοῖς σκευαρίοις καὶ τῇ κρόκῃ. 
παράβαλλε πολλὰς κληματίδας, o Μανία. 
παράβαλλε δῆτα: σὺ δ᾽ ἀπόκριναί μοι τοδί. 740 
τουτὶ τεκεῖν φής; ΓΥ͂. 4. καὶ δέχα μῆνας αὔτ᾽ 

ἐγὼ 
ἤνεγκον. ΜΝΗ͂. ἤνεγκας σύ; I'T. 4. νὴ τὴν Ao- 

τεμιν. 
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ΜΝΗ.τρικότυλον, ἢ πῶς; εἰπέ μοι. ΓΥ͂. A. τί μ᾽ εἰρ-- 
γάσω; 

ἀπέδυσας ὠναίσχυντέ μου τὸ παιδίον, 
τυννοῦτον ὄν. MNH. τυννοῦτο; I'T. A. μικρὸν 

νὴ Δία. 745 
ΜΝΗ. πόσ᾽ ἔτη δὲ γέγονε; τρεῖς χόας ἢ τέτταρας; 
IT. 4. σχεδὸν τοσοῦτον χῶσον ἐκ Διονυσίων. 

ἀλλ᾽ ἀπόδος αὐτό. ΜΝΗ. μὰ τὸν ᾿Ζπόλλω τουτονί. 
IT. A. ἐμπρήσομεν τοίνυν σε. MNH. πάνυ γ᾽ ἐμπίμ-- 

πρατε" 
αὕτη δ᾽ ἀποσφαγήσεται μάλ᾽ αὐτίκα. 750 

IT. A. μὴ 059, ἱκετεύω σ᾽ - ἀλλ᾽ ἔμ᾽ 0 τι χρήξεις ποίει 
ὑπέρ γετούτου. ΜΝΗ͂. φιλότεκνός τις εἶ φύσει. 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον ἥδ᾽ ἀποσφαγήσεται. 

ΓΤ. οἴμοι. τέχνον. “δός μοι σφαγεῖον., "Μανία, 
ἵν᾽ ovv TO n αἷμα τοῦ τέκνου τοὐμοῦ λάβω. / 

ΜΝΗ͂. ὕπεχ᾽ αὐτό. χαριοῦμαι γὰρ ἕν ys τοῦτό σοι. 
I'T. A. κακῶς ἀπόλοι᾽ - ὡς φϑονερὸς εἶ καὶ δυσμενής. 
ΓΥ͂. Γ. τουτὶ τὸ δέρμα τῆς ἱερείας γίγνεται. 

I'T. A. τί τῆς ἱερείας γίγνεται; ΜΝΗ͂. τουτί: λαβέ. 
EI. ταλαντάτη Míxa , τίς ἐξεκόρησέσε; 760 

τίς τὴν ἀγαπητὴν ̓ παῖδά σοὐξῃρήσατο: : 
ΤῊ ΟἽ. ὁ πανοῦργος ovrog. ἀλλ᾽ ἐπειδήπερ πάρει, 

φύλαξον αὐτόν, ἵνα λαβοῦσα Κλεισϑένη 
τοῖσιν πρυτάνεσιν à πεποίηχ᾽ οὗτος φράσω. 

 MNH.&ys δὴ τίς ἔσται μηχανὴ σωτηρίας: : 165 

τίς πεῖρα, τίς ἐπίνοι᾽ ; ὃ μὲν γὰρ αἴτιος 
κἄμ᾽ ἐσκυλίσας ἐς τοιαυτὶ πράγματα 

οὐ φαίνετ᾽ οὔπω. φέρε. τίν᾽ οὖν ἂν ἄγγελον 
πέμψαιμ᾽ ἐπ᾽ αὐτόν; οἶδ᾽ ἐγὼ καὶ δὴ πόρον 
éx τοῦ Παλαμήδους" ὡς ἐκεῖνος. τὰς πλάτας 110 
δίψω γράφων. ἀλλ᾽ οὐ πάρεισιν αἱ πλάται. 

[3h C 

Pall ss 
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πόϑεν οὖν γένοιντ᾽ ἂν ἀϑλίῳ πλάται; πόϑεν; 
3 v , x 3 , at5u$ b - ^v 

τί δ᾽ ἂν, εἰ ταδὶ τἀγαλματ᾽ ἀντὶ τῶν πλατῶν 
γράφων διαρρίπτοιμι; βέλτιον πολύ. 
ξύλον γέτοι καὶ ταῦτα κἀκεῖν᾽ qv ξύλον. 715 
ὦ χεῖρες ἐμαί, 

ἐγχειρεῖν [χρὴ] ἔργῳ πορίμῳ. 
ἄγε δὴ πινάκων ξεστῶν δέλτοι, 
δέξασϑε σμίλης δλκούς, 
κήρυκας ἐμῶν μόχϑων" οἴμοι. 780 
τουτὶ τὸ δῶ μοχϑηρόν᾽ 
χώρει. χώρει" ποίαν αὔλακα; 

, 2 2 ΄ , 255€ , 

Beoxsv , ἐπείγετε πάσας xot o0ovc, 
’ , , , κείνᾳ, ταύτᾳ" ταχέως χρή. 

ΧΟΡ. ημεῖς τοίνυν ἡμᾶς αὐτὰς ev λέξωμεν παραβᾶσαι. 

καίτοι πᾶς τις τὸ γυναικεῖον φῦλον κακὰ πόλλ᾽ 
ἀγορεύει, 786 

ὡς πᾶν ἐσμὲν κακὸν ἀνθρώποις κἀξ ἡμῶν ἐστὶν 
ἅπαντα, 

ἔριδες, νείκη, στάσις ἀργαλέα, λύπη, πόλεμος, 
φέρε δή νυν, 

εἰ κακόν ἐσμεν. ví γαμεῖϑ' ἡμᾶς, εἴπερ ἀληϑῶς 
κακὸν ἔσμεν,. 

κἀπαγορεύετε μήτ᾽ ἐξελϑεῖν μήτ᾽ ἐκκύψασαν &ÀAO- 
VOL, 790 

ἀλλ᾽ οὑτωσὶ πολλῇ σπουδῇ τὸ κακὸν βούλεσϑε 
φυλάττειν; 

κἂν ἐξέλϑῃ τὸ γύναιόν ποι. xG9' εὕρητ᾽ αὐτὸ ἢ τὸ γύναιόν ποι, κᾷϑ᾽ εὕφητ 
ϑυρασιν, 

, , 9: ev - , ὃ M , μανίας μαίνεσϑ'᾽, οὗς χρῆν σπένδειν καὶ χαίρειν, 
εἴπερ ἁληϑῶς 

ἔνδοϑεν εὕρετε φροῦδον τὸ κακὸν καὶ μὴ κατε-- 
λαμβάνετ᾽ ἔνδον. 
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x&v καταδαρϑῶμεν ἐν ἀλλοτρίων παίζουσαι καὶ 
κοπιῶσαι. 795 

πᾶς τις τὸ κακὸν τοῦτο ξητεῖ περὶ τὰς κλίνας πε: 
ρινοστῶν. 

κἂν ἐκ ϑυρίδος παρακύπτωμεν. τὸ κακὸν ξητεῖτε 
εσθαι" 

κἂν αἰσχυνϑεῖσ᾽ ἀναχωρήσῃ. πολὺ μᾶλλον πᾶς 
ἐπιϑυμεῖ 

αὖϑις τὸ κακὸν παρακύψαν ἰδεῖν. οὕτως ἡμεῖς 

ἐπιδήλως 
ὑμῶν ἐσμὲν πολὺ βελτίους - βάσανος δὲ πάρεστιν 

ἰδέσϑαι. 800 
βάσανον δῶμεν. πότεροι χείρους. ἡμεῖς μὲν γάρ 

φαμεν ὑμᾶς, 
ὑμεῖς δ᾽ ἡμᾶς. σκεψώμεϑα δὴ κἀντιτιϑῶμεν πρὸς 

ἕκαστον. 
παραβάλλουσαι τὴς τε γυναικὸς καὶ τἀνδρὸς τοὔ- 

vou. ἑκάστου. 
Ναυσιμάχης μέν γ᾽ ἥττων ἐστὶν Χαρμῖνος" δῆλα 

δὲ τἄργα. 
καὶ μὲν δὴ καὶ Κλεοφῶν χείρων πάντως δήπου 

Σαλαβακχοῦς. 805 
πρὸς ᾿'ἀριστομάχην δὲ χρόνου πολλοῦ, πρὸς ἐκεί- 

νην τὴν Μαραϑῶνι, 

καὶ Στρατονίκην ὑμῶν οὐδεὶς οὐδ᾽ ἐγχειρεῖ πο-- 
λεμίξειν. 

ἀλλ᾽ Εὐβούλης τῶν πέρυσίν τις βουλευτής ἐστιν 
ἀμείνων, 

παραδοὺς ἑτέρῳ τὴν βουλείαν; οὐδ᾽ αὐτὸς τοῦτό 
γε φήσεις. 

οὕτως ἡμεῖς πολὺ βελτίους τῶν ἀνδρῶν εὐχόμεϑ᾽ 
εἶναι. 810 

TET DS à 
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οὐδ᾽ ἂν κλέψασα γυνὴ ζεύγει κατὰ πεντήκοντα 
τάλαντα 

ἐς πόλιν ἔλϑοι τῶν δημοσίων ἀλλ᾽ ἣν τὰ μέγισϑ'᾽ 
ὑφέληται. 

Ἁ - 3 ^ , 3 3 , 2/75 

φορμοὸν πυρῶν τάνδρος κλέψασ᾽ αὐϑήμερον αὖτ 
ἀπέδωκεν. 

ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἂν πολλοὺς τούτων 
ἀποδείξαιμεν ταῦτα ποιοῦντας. 815 
καὶ πρὸς τούτοις γάστριδας ἡμῶν 
ὄντας μᾶλλον καὶ λωποδύτας 
καὶ βωμολόχους κἀνδραποδιστᾶς. 
καὶ μὴν δήπου καὶ τὰ πατρῷά γε 
χείρους ἡμῶν εἰσὶν σώξειν. 820 
ἡμῖν μὲν γὰρ σῶν ἔτι καὶ νῦν 
τἀντίον. ὁ κανών. οἵ καλαϑίσκοι, 
τὸ σκιάδειον" 
τοῖς δ᾽ ἡμετέροις ἀνδράσι τούτοις 
ἀπόλωλεν μὲν πολλοῖς ὁ κανὼν 825 
éx τῶν οἴκων αὐτῇ λόγχῃ. 

P x ρα πὰρ, 2 ^ - pd 

πολλοῖς δ΄ ἑτέροις ἄπο τῶν ὥμων 

ἐν ταῖς στρατιαῖς 
“, M /€$ 

ἔρριπται τὸ σκιαδειον. 829 
, FEST δ ES c ὡ E] L , 3 ^ 

Zz0AÀ «v «i γυναῖκες ἡμεῖς £v δίκῃ ψμεμψαίμεϑ' ἂν 

τοῖσιν ἀνδράσιν δικαίως" ἕν δ᾽ ὑπερφυέστατον. 
χρῆν γάρ, ἡμῶν εἰ τέχοι τις ἄνδρα χρηστὸν τῇ 

πόλει. 
ταξίαρχον ἢ στρατηγόν. λαμβάνειν τιμήν τινα, 

, 2 3 - , ’ προεδρίαν τ΄ αὐτῇ δίδοσθαι Στηνίοισι καὶ Xx 
Qo 

EL cs L4 σ Ec t δ He » μι 

ἕν τὲ ταῖς ἄλλαις ἑορταῖς αἷσιν ἡμεῖς ἤγομεν" 835 
ἣν δὲ δειλὸν καὶ πονηρὸν ἄνδρα τις τέκοι γυνή, 
ἢ τριήραρχον πονηρόν. ἢ κυβερνήτην κακόν, 
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ὑστέραν αὐτὴν καϑῆσϑαι, δκάφιον ἀποκεκαρ- 

μένην, 
τῆς τὸν ἀνδρεῖον τεκούσης. τῷ γὰρ εἰχός. ὦ πόλ 7S 0 1s. τῷ γὰρ 6, LG, 
τὴν Ὑπερβόλου καϑῆσϑαι μητέρ᾽ ἠμφιεσμένην 840. 
λευκὰ καὶ κόμας καϑεῖσαν πλησίον τῆς Aou xov, 

καὶ δανείξειν χρήμαϑ' , ἦ Xov , ἣν δανείσειέν τινι 
καὶ τόκον πράττοιτο, διδόναι μηδέν᾽ ἀνθρώπων 

τόχον, 
ἀλλ᾽ ἀφαιφεῖσϑαι βία τὰ χρήματ᾽ ᾽ εἰπόντας τοδί" 
ἀξία γοῦν εἶ τόκου. τεκοῦσα τοιοῦτον τόκον. 845 

ΜΝΗ. ἰλλὸς γεγένημαι d LIU) ὁ δ᾽ οὐδέπω. 
τί δῆτ᾽ ἂν εἴη τοὐμποδών; οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως 
οὐ τὸν Παλαμήδην ψυχρὸν ὄντ᾽ αἰσχύνεται. 
τῷ δῆτ᾽ ἂν αὐτὸν ̓ προσαγαγοίμην δράματι; 
igo: τὴν καινὴν Ἑλένην μυμήσομοι. 850 
πάντως ὑπάρχει μοι γυναικεία στολή. 

I.I. τί αὖ σὺ κυκανᾷς, ἢ τί κοικύλλεις ἔχων; 
πικρὰν Ἑλένην ὄψει τάχ᾽, εἰ μὴ κοσμίως 
ἕξεις. ἕως ἂν τῶν πρυταάνεών τις φανῇ. 

MNH. (ὡς Ἑλένη.) Νείλου μὲν αἵδε καλλιπάρϑενοι ῥοαί, 
ὃς ἀντὶ δίας ψακάδος Αἰγύπτου πέδον 856 
λευκῆς νοτίξει μελανοσυρμαῖον λεών. 

ΓΥ.Γ. πανοῦργος εἶ νὴ τὴν Ἑκάτην τὴν φωσφόρον. 
ΜΝΗ͂. ἐμοὶ δὲ γῆ μὲν πατρὶς οὐκ ἀνώνυμος. 

Σπάρτη. πατὴρ δὲ Τυνδάρεως. ΓΥ͂. I. σοί γ᾽, 
ὦλεϑρε, 860 

πατὴρ ἐκεῖνός ἐστι; Φρυνώνδας μὲν οὖν. 
ΜΝΗ͂. Ἑλένη δ᾽ ἐκλήϑην. ΓΥ. Γ. αὖϑις αὖ γίγνει γυνή, 

πρὶν τῆς ἑτέρας δοῦναι γυναικίσεως δίκην; 

ΜΝΗ. ψυχαὶ δὲ πολλαὶ δι᾽ ἔμ᾽ ἐπὶ Σκαμανδρίαις 
δοαῖσιν ἔϑανον. I'T. I. ὦφελες δὲ καὶ σύ pe. 865 

ΜΝΗ. κἀγὼ μὲν ἐνθάδ᾽ εἴμ᾽ - ὁ δ᾽ ἄϑλιος πόσις 
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οὑμὸς MevéAsog οὐδέπω προσέρχεται. 
"ví οὖν ἔτι ξῶ; I'T. Γ. τῶν κοράκων πονηρίᾳ; 

ΜΝΗ. ἀλλ᾽ ὥσπερ αἰκάλλει τι καρδίαν ἐμήν, 
μὴ veUcov , ὦ Ζεῦ, τῆς ἐπιούσης ἐλπίδος. 810 

ETP. (ὡς Μενέλαος.) τίς τῶνδ᾽ ἐρυμνῶν δωμάτων ἔχει 
κρᾶτος, 

ὅστις ξένους δέξαιτο ποντίῳ σάλῳ 
κάμνοντας ἐν χειμῶνι καὶ ναυαγίαις:; 

ΜΝΗ. Πρωτέως τάδ᾽ ἐστὶ μέλαϑρα. ΕΥ̓́Ρ. ποίου Πρω-- 
τέως: 

DT. I. ὦ τρισκακόδαιμον, ψεύδεται νὴ và ϑεώ, 815 
ἐπεὶ τέϑνηκε Πρωτέας ἔτη δέκα. 

ETP. ποίαν δὲ χώραν εἰσεκέλσαμεν σκάφει; 
MNH. Αἴγυπτον. ETP. ὦ δύστηνος. oi πεπλώκαμεν. 
UT. Γ. πείϑει τι τούτῳ τῷ κακῶς ἀπολουμένῳ 

ληροῦντι λῆρον; Θεσμοφόριον τουτογί. 880 

ETP. αὐτὸς δὲ Πρωτεὺς ἔνδον ἔστ᾽ ἢ ̓ξώπιος; 
ΓΥ. I. οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ ναυτιᾷς ἔτ᾽, ὦ ξένε, 

ὅστις γ᾽ ἀκούσας ὅτι τέϑνηκε Πρωτέας 
ἔπειτ᾽ ἐρωτᾷς. ἔνδον ἔστ᾽. ἢ ̓ξώπιος. 

ETP. cio,  τέϑνηκε. ποῦ δ΄ ἐτυμβεύϑη τάφῳ; 885 
 MNH.«óà' ἐστὶν αὐτοῦ σῆμ᾽ ἐφ᾽ ῷ καϑήμεϑα. 
ΓΥ. Γ. κακῶς ἄρ᾽ ἐξόλοιο κἀξολεῖ γ᾽ ἔτι. 

ὅστις γε τολμᾶς σῆμα τὸν βωμὸν καλεῖν. 
ETP. τί δὴ 6v ϑάσσεις τάσδε τυμβήρεις ἕδρας 

φάρει καλυπτός, ὦ ξένη; ΜΝΗ͂. βιάξομαι 890 
γάμοισι Προωτέος παιδὶ συμμῖξαι λέχος. 

T.I. τί. ὦ καχόδαιμον, ἐξαπατᾷς αὖ τὸν ξένον; 

οὗτος πανουργῶν ὃ δεῦρ᾽ ἀνῆλϑεν. ὦ ξένε, 
ὡς τὰς γυναῖκας ἐπὶ κλοπῇ τοῦ χρυσίου. 

ΜΝΗ. βάὔΐξε, τοὐμὸν σῶμα βάλλουσα ψόγῳ. 895 
ETP. ξένη, τίς ἡ γραῦς ἡ κακορροϑοῦσά σε; 
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MNH. αὕτη Θεονόη Πρωτέως. ΓΥ͂. I. μὰ τὼ ϑεώ, 
εἰ μὴ Κρίτυλλά γ᾽ ̓ ἀντιϑέου Γαργηττόϑεν᾽ β 
σὺ δ᾽ εἶ πανοῦργος. ΜΝΗ͂. ὁπόσα τοι βούλει, λέγε. 
οὐ γὰρ γαμοῦμαι σῷ κασιγνήτῳ ποτέ, 900 
προδοῦσα Μενέλεων τὸν ἐμὸν ἐν Τροίᾳ πόσιν. 

ETP. γύναι, τί εἶπας; στρέψον ἀνταυγεῖς κόρας. 
MNH. αἰσχύνομαί δε τὰς γνάϑους ὑβρφισμένη. 
ETP. τουτὶ τί ἔστιν: ἀφασία τίς τοί μ᾽ ἔχει. 

ὦ ϑεοί, τίν᾽ ὄψιν εἰσορῶ: τίς εἶ, γύναι; 908. 
ΜΝΗ͂. σὺ δ᾽ εἰ τίς; αὑτὸς γὰρ σὲ κἄμ’ ἔχει λόγος. | 
ETP. Ἑλληνὶς εἶ τις ἢ ̓ πιχωρία γυνή; 

ΜΝΗ. Ἑλληνίς. ἀλλὰ καὶ τὸ σὸν ϑέλω μαϑεῖν. 
ETP. Ἑλένῃ σ᾽ ὁμοίαν δὴ μάλιστ᾽ εἶδον, γύναι. | 
MNH. ἐγὼ δὲ Μενελάῳ γέ σ᾽ ἐκ τῶν ἰφύων. 90, 
ETP. ἔγνως ἄρ᾽ ὀρϑῶς ἄνδρα δυστυχέστατον. ] 
MNH. ὦ χρόνιος ἐλϑὼν σῆς δάμαρτος ἐς χέρας. 

AeBé ue, pr με, z06L: περίβαλε δὲ χέρας. 

ὅστις σ΄ ἀπάξει, τυπτόμενος τῇ λαμπάδι. 
ETP. σὺ τὴν ἐμὴν γυναῖκα κωλύεις ἐμέ, 

τὴν Τυνδάρειον παῖδ᾽ ἐπὶ Σπάρτην ἄγειν; 
ΓΥ͂. Γ. οἴμ᾽ ὡς πανοῦργος καὐτὸς εἶναί μοι δοκεῖς 990 

καὶ τοῦδέ τις ξύμβουλος. οὐκ ἐτὸς πάλαι 1 
ἡγυπτιάξετ᾽. ἀλλ᾽ ὅδε μὲν δώσει δίκην. 
προσέρχεται γὰρ ὁ πρύτανις yo τοξότης. 

ETP. τουτὶ πονηρόν" ἀλλ᾽ ὑπαποκινητέον. 
MNH. ἐγὼ δ᾽ ὁ κακοδαίμων τί δρῶ; ETP. μέν᾽ ἥσυχο | 

ἣν μὴ προλίπωσ᾽ αἵ μυρίαι μὲ μηχαναί. 
ΓΥ. Γ. αὕτη μὲν ἡ μήρινϑος οὐδὲν ἔσπασεν. : 
IIPT. 00' ἔσϑ᾽ ὁ πανοῦργος ὃν ἔλεγ᾽ ἡμῖν KAewdévusy, 
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οὗτος, τί κύπτεις; δῆσον αὐτόν, εἰσάγων, 980 
ὦ τοξότ᾽, ἐν τῇ σανίδι, κἄπειτ᾽ ἐνθαδὶ 
στήσας φύλαττε καὶ προσιέναι μηδένα 
ἔα πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ τὴν μάστιγ᾽ ἔχων 
παῖ᾽. ἣν προσίῃ τις. ΓΥ͂. Γ. νὴ Δί᾽, ὡς νῦν δή γ᾽ 

ἀνὴρ 
ὀλίγου Uu ἀφείλετ᾽ αὐτὸν ἱστιορράφος. 935 

ὦ πρύτανι, πρὸς τῆς δεξιᾶς, ἥνπερ φιλεῖς 
κοίλην προτείνειν, ἀργύριον ἤν τις διδῷ, 
χάρισαι βραχύ τι uot, καίπερ ἀποϑανουμένῳ. 
τί σοι χαρίσωμαι; MNH. γυμνὸν ἀποδύσαντά μὲ 
κέλευε πρὸς τῇ σανίδι δεῖν τὸν τοξότην, 940 
ἵνα μὴ ᾽ν κροκωτοῖς καὶ μίτραις γέρων ἀνὴρ 
γέλωτα παρέχω τοῖς κόραξιν ἑστιῶν. 
ἔχοντα ταῦτ᾽ ἔδοξε τῇ βουλῇ σὲ δεῖν, 
ἵνα τοῖς παριοῦσι δῆλος Tis πανοδογὺς ὦν. 
ἰαππαπαιάξ" e κροκώϑ'. oL εἴργασαι" 945 
κούπ ἔστιν ἔτ᾽ ἐλπὶς οὐδεμία σωτηρίας. 
ἄγε νυν ἡμεῖς παίσωμεν ἅπερ νόμος ἐνθάδε ταῖσι 

γυναιξίν, 
ὅταν ὄργια σεμνὰ ϑεαῖν ἱεραῖς ὥραις ἀνέχωμεν, 

ἅπερ καὶ 
Παύσων σέβεται. καὶ νηστεύει, 
πολλάκις αὐταῖν ἐκ τῶν ὡρῶν 950 
ἐς τὰς ὥρας ξυνεπευχόμενος 
τοιαῦτα μέλειν ϑάμ᾽ ἑαυτῷ. 

ὅρμα, χώρει 
κοῦφα ποσίν, , &y' ἐς κύκλον, 
χειρὶ σύναπτε χεῖρα, 968 
ῥυϑμὸν χορείας ὕπαγε πᾶσα: βαῖνε 
καρπαλίμουν ποδοῖν. 
ἐπισκοπεῖν δὲ 
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πανταχῆ κυκλοῦσαν ὄμμα χρὴ χοροῦ κατάστασιν. 
ἅμα δὲ καὶ | F | 
γένος Ὀλυμπίων ϑεῶν 960. 
μέλπε καὶ γέραιρε φωνῇ πᾶσα χορομανεῖ τρόπῳ. 
εἰ δέτις 

προσθοκο κακῶς ἐρεῖν | 
ἐν ἱερῷ γυναῖκά μ᾽ οὖσαν ἄνδρας, οὐκ ὀρϑῶς 

φρονεῖ. 965 - 

ἀλλὰ χρὴ 1 
ὥσπερ ἔργον αὖ τι καινὸν 
πρῶτον εὐχύκλου χορείας εὐφυᾶ στῆσαι βάσιν. 
πρόβαινε ποσὶ τὸν Εὐλύραν 
μέλπουσα καὶ τὴν τοξοφόρον 970. 
"ovs, ἄνασσαν ἁγνήν. : 
χαῖρ᾽. ὦ Ἑκάεργε, 

ὅπαξε δὲ νέκην. 
Ἥραν τε τὴν τελείαν 
μέλψωμεν ὥσπερ εἰκός. 1 
ἢ πᾶσι τοῖς χοροῖσιν ἐμπαίζει τε καὶ 9765. 
κλῇδας γάμου φυλάττει. 
Ἑρμῆν ve Νόμιον ἄντομαι 
καὶ Πᾶνα καὶ Νύμφας φίλας 
ἐπιγελάσαι προϑύμως 
ταῖς ἡμετέραισι | 980 . 
χαρέντα χορείαις. 3 
ἔξαιρε δὴ προϑύμως P 
διπλῆν χάριν χορείας. 982. 
παίσωμεν, c) γυναῖκες. οἷάπερ νόμος" 

νηστεύομεν δὲ πάντως. 

ἀλλ᾽ εἶ ἐπ᾽ ἄλλ᾽ ἀνάστρεφ᾽ εὐρύϑμῳ ποδί, 985 - 
959—961. — 962—965. --- 966—968. 

969—976. — 977 — 984. 
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τόρευε πᾶσαν ὠδήν- 
ἡγοῦ δέ γ᾽ ὧδ᾽ αὐτὸς 
σὺ κισσοφόρε Βάκχειε 
δέσποτ᾽ - ἐγὼ δὲ κώμοις 
σὲ φιλοχόροισι μέλψω 

Εὔιον. ὦ “ιόνυσε, 

D υἷε καὶ Σεμέλας παῖ, 
χοροῖς τερπόμενος 
κατ᾽ ὄρεα Νυμφᾶν ἐρατοῖς ἐν ὕμνοις 
Εὔιον Εὔιον. εὐοῖ 
* * ἀναχορεύων. 
ἀμφὶ δὲ σοὶ κτυπεῖται 
Κιϑαιρώνιος ἠχώ, 
μελάμφυλλά τ᾽ ὄρη δάσκια καὶ νάπαι 
πετρώδεις βρέμονται" 
κύκλῳ δὲ περὶ σὲ κισσὸς 
εὐπέταλος ἕλικι ϑάλλει. 
ἐνταῦτα νῦν οἰμῶξι πρὸς τὴν αἰτρίαν. 

159 

990 * 

995 

1000 

TOS. μή μ᾽ ἰκετεῦσι ov. 
MNH. χάλασον τὸν ἧλον. ΤΟΙ. ἀλλὰ ταῦτα δράσ᾽ ἐγώ. 
ΜΝ ΝΗ. οἴμοι κακοδαίμων, μᾶλλον ἐπικρούεις σύ γε. 
ΤΟΙ͂. ἔτι μᾶλλο βουλῖς; MNH. ἀτταταῖ ἰατταταῖ- 1005 

κακῶς ἀπόλοιο. TOÀ. σῖγα. κακοδαίμων γέρον. 

MNH. 
πέρ᾽ ἐγὼ ̓δινίγκι πορμός, ἵνα πυλάξι σοι. 
ταυτὶ τὰ βέλτιστ᾽ ἀπολέλαυκ᾽ Εὐριπίδου. 
ἔα- θεοί, Ζεῦ σώτερ. εἰσὶν ἐλπίδες. 
ἁνὴρ ἔοικεν οὐ προδώσειν. ἀλλά μοι 
σημεῖον ὑπεδήλωσε Περσεὺς ἐκδραμών,. 

1010 

ὅτι δεῖ μὲ γίγνεσϑ᾽ ᾿ἀνδρομέδαν" πάντως δέ μοι 
-. 5: - 2 “ΜΡ τὰ δέσμ᾽ ὑπάρχει. δῆλον οὖν τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτι 

ἥξει μὲ σώσων" οὐ γὰρ ἂν παρέπτατο. 
φίλαι παρϑένοι. φίλαι, 1015 
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πῶς ἂν ἀπέλϑοιμι καὶ 
τὸν Σκύϑην λάϑοιμιυ; 

κλύεις ὦ πρὸς Αἰδοῦς 
δε τὰν ἐν ἄντροις: 

κατάνευσον, ἔασον ὡς 

τὴν γυναῖκά μ ' ἐλϑεῖν. 

ἄνοικτος ὅς μ᾽ ἔδησε τὸν 

πολυπονώτατον βροτῶν. 

μόλις δὲ γραῖαν ἀποφυγὼν 

σαπράν, ἀπωλόμην ὅμως. 

ὅδε γὰρ ὁ Σκύϑης φύλαξ 

πάλαι ἐφέστηκ. ὀλοὸν ἄφιλ᾽ ὃς 
ἔμ᾽ ἐκρέμασε κόραξι δεῖπνον. 
ὁρᾷς: οὐ χοροῖσιν, οὐδ᾽ 
ὑφ᾽ ἡλίκων νεανέδων 
ψήφων κημὸν ἕστηκ᾽ ἔχουσ᾽, 
ἀλλ᾽ ἐν πυκνοῖς δεσμοῖσιν ἐμπεπλεγμένη 
κήτει βορὰ Γλαυκέτῃ πρόκειμαι. 
γαμηλίῳ μὲν οὐ ξὺν 
παιῶνι. δεσμίῳ δέ, 
γοᾶσϑέ μ᾽ . ὦ γυναῖκες. ὡς 

μέλεα μὲν πέπονθα, μέλεος, 

ὦ τάλας ἐγώ, τάλας, 
ἀπὸ δὲ συγγόνων ἄλλ᾽ ἄνομα 
πάϑεα. φῶτα λιτομένα, 
πολυδάκρυτον άιδα γόον φλέγουσαν, 
αἰαῖ, αἰαῖ, 
ὃς ἔμ᾽ ἀπεξύρησε πρῶτον, 
ὃς ἐμὲ κροκόεν τόδ᾽ ἐνέδυσεν" 
ἐπὶ δὲ τοῖσδ᾽ ἐς τόδ᾽ ἀνέπεμψεν 
νερόν, ἔνϑα γυναῖκες. 
ie [μοι] μοέρας ἄτεγκτε δαίμων" 

1020 

1025 

1080 

1035 
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ὦ κατάρατος ἐγώ" τίς ἐμὸν ovx ἐπόψεται 
πάϑος ἀμέγαρτον ἐπὶ κακῶν παρουσίᾳ; 
εἴϑε ue πυρφόρος αἰϑέρος ἀστὴρ 
τὸν βάρβαρον ἐξολέσειεν. 
οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀϑανάταν φλόγα λεύσσειν 
ἐστὶν ἐμοὶ φίλον, ὡς ἐκρεμάσϑην 
λαιμότμητ᾽ ἄχη. δαιμονῶν αἰόλαν 
νέκυσιν ἐπὶ πορείαν. 

1050 

1055 

ETP. (ὡς Hy. ) χαῖρ᾽, ὦ φίλη παῖ: τὸν δὲ πατέρα Κηφέα, 

ὃς σ᾽ ἐξέϑηκεν. ἀπολέσειαν οἵ ϑεοί. 

ΜΝΗ. (ὡς ᾿ἀνδρομέδα.) σὺ δ᾽ εἶ τίς, ἥτις τοὐμὸν ᾧκτει-- 
ρας πάϑος; 

ETP. Ἠχώ, λόγων ἀντῳδὸς ἐπικοκκάστρια, 
ἥπερ πέρυσιν ἐν τῷδε ταὐτῷ χωρίῳ 
Εὐριπίδῃ καὐτὴ ξυνηγωνιξόμην. 

3 Ml - 1 P 

ἀλλ᾽, ὦ τέκνον. σὲ μὲν τὸ σαυτῆς χρὴ ποιεῖν, 

1060 

κλαίειν ἐλεεινῶς. ΜΝΗ͂. σὲ δ᾽ ἐπικλαίειν ὕστερον. 
KTP. ἐμοὶ μελήσει ταῦτά γ᾽. ἀλλ᾽ ἄρχου λόγων. 

 MNH.à Νὺξ ἱερά, 
ὡς μακρὸν ἵππευμα διώκεις, 
ἀστεροειδέα νῶτα διφρεύουσ᾽ 
αἰϑέρος ἱερᾶς, 
τοῦ σεμνοτάτου δι᾽ Ὀλύμπου. 

ETP. δι᾽ Ὀλύμπου. 
» MNH.cí zov ᾿ἀνδρομέδα περίαλλα κακῶν 

ΜΝΗ. ϑανάτου τλήμων. ETP. ϑανάτου τλήμων. 

 ETP. στωμυλλομένη. 

μέρος ἐξέλαχον; ETP. μέρος ἐξέλαχον ; 

ΜΝΗ. ἀπολεῖς μ᾽, ὦ γραῦ, στωμυλλομένη. 

- ΜΝΗ.νὴ At" ὀχληρά γ᾽ εἰσήρρηκας 
λίαν. ETP. λίαν. 

MNH. ὠγάϑ’. ἔασόν με μονῳδῆσαι, 
ARISTOPH. ἢ]. 11 

1065 

1070 

1075 
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καὶ χαριεῖ μοι. παῦσαι. ETP. παῦσαι. 
MNH. βάλλ᾽ ἐς κόρακας. ETP. βάλλ᾽ ἐς κόρακας. E 
ΜΝΗ͂. τί κακόν; ETP. ví xoxóv; MNH. ληρεῖς; ETP. — 

ληρεῖς. 1080 
ΜΝΗ. οἴμωξ᾽. ETP. οἴμωξ᾽. MNH. ὀτότυξ. ETP. 

ὀτότυξζ᾽. 1 
TOX. οὗτος. σί λαλῖς; ΕΥ̓Ρ. οὗτος, ct λαλῖς; 

ΤΟΙΞ. πρυτάνεις καλέσω. ETP. πρυτάνεις καλέσω. 

TOA. σί κακόν; ETP. σί κακόν; 1085 - 
TOR. πῶτε τὸ πωνή; ETP. πῶτε τὸ πωνή; | 
TOA. σὺ λαλῖς; ETP. σὺ λαλῖς; ΤΟΙ. κλαύσει. ETP.: 

κλαύσει. 1 

TOR. κακκάσκει μοι; ETP. κακκάσκει μοι; 
ΜΝΗ. μὰ At" ἀλλὰ γυνὴ πλησίον αὕτη. 1090 - 
ETP. πλησίον αὕτη. 
TOSA. ποῦ ᾽σϑ᾽ ἡ μιαρά; καὶ δὴ φεύγει. 

ποῖ ποῖ φεύγεις; ETP. ποῖ ποῖ φεύγεις; 
TOS. οὐ καιρήσεις. ETP. οὐ καιρήσεις. 1 
TOXR. ἔτι γὰρ γρύζξεις; ΕὙΡ. ἔτι γὰρ γρύζξεις; 1095 - 
TOX. λαβὲ τὴ μιαρά. ETP. λαβὲ τὴ μιαρά. | 
TOR. λάλο καὶ κατάρατο γύναικο. 
ETP. (ὡς Περσεύς.) ὦ ϑεοί, τίν᾽ ἐς γῆν βαρβάρων &giy- | 

μεϑα 

ταχεῖ πεδίλῳ; διὰ μέσου γὰρ αἰϑέρος 4 
τέμνων χέλευϑον, πόδα τίϑημ᾽ ὑπόπτερον, 1100. 

Περσεύς, πρὸς 4ργος ναυστολῶν, τὸ Γοργόνος, 
κάρα κομίζων. TOR. τί λέγι; τὴ Tools πέρι — 
τὸ γραμματέο σὺ τὴ κεπαλὴ; ETP. τὴν Γοργόνος. 

ἔγωγε φημί. ΤΟΙ. Γοργό τοι κἀγὼ λέγι. | 
ETP. &a: τίν᾽ ὄχϑον τόνδ᾽ ὁρῶ καὶ παρϑένον 1106. 

ϑεαῖς ὁμοίαν ναῦν ὅπως ὡρμισμένην ; 
ΜΝΗ. ὦ ξένε, κατοίκτειρόν us τὴν παναϑλίαν" 



ETP. 
ΤΟΙ. 

ΤΟΙ. 
ETP. 

ΡΟΣ. 
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λῦσόν uc δεσμῶν. TOÀ. οὐκὶ μὴ λαλῆσι GV. 
κατάρατο" τολμᾷς ἀποτανουμένη λαλᾷς; 
οὖ παρϑέν᾽, οἰχτείρω σὲ κρεμαμένην ὁρῶν. 1110 
οὐ παρτέν᾽ ἐστίν. ἀλλ᾽ ἀμαρτωλὴ γέρων, 
καὶ κλέπτο καὶ πανοῦργο. ETP. ληρεῖς. ὦ Σκύϑα. 
αὕτη γάρ ἐστιν ᾿άἀνδρομέδα παῖς Κηφέως. 
σκέψαι τὸ κύστο" μή τι μικτὸν παίνεται; 
φέρε δεῦρό μοι τὴν χεῖρ᾽, Vv. ἅψωμαι κόρης" 1115 
φέρε, Σικύϑ'᾽ - ἀνθρώποισι γὰρ νοσήματα 
ἅπασιν ἐστίν ἐμὲ δὲ καὐτὸν τῆς κόρης 
ταύτης ἔρως εἴληφεν. ΤΟΙ. ov ξηλῶσι o£: 
ἀτὰρ εἰ τὸ πρωκτὸ δεῦρο περιεστραμμένον, 
οὐκ ἐπτόνησά σ᾽ αὐτό. πυγίζξεις ἄγων. 1120 
τί δ᾽ οὐκ ἐᾷς λύσαντά μ᾽ αὐτήν. ὦ Σκύϑα, 
πεσεῖν ἐς εὐνὴν καὶ γαμήλιον λέχος: 

, , 3 , " A! , /z 

. δἰ σποδρ᾽ ἐπιτυμεῖς τὴ γέροντο πύγισο, 
τὴ σανίδο τρήσας ἐξόπιστο πρώκτισον. 1124 
μὰ AC , ἀλλὰ λύσω δεσμά. TOR. μαστιγῶ σ᾽ cgo. 
καὶ μὴν ποιήσω τοῦτο. ΤΟΙ. τὸ κεπαλή σ᾽ ἄρα 
τὸ ξιπομάκαιραν ἀποκεκόψο τουτοΐ. 
αἰαῖ. τί δράσω; πρὸς τένας στρεφϑῶ λόγους; 
ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἐνδέξαιτο βάρβαρος φύσις. 
σκαιοῖσι γάρ τοι καινὰ προσφέρων σοφὰ 1180 
μάτην ἀναλίσκοις ἄν. ἀλλ᾽ ἄλλην τινὰ 
τούτῳ πρέπουσαν μηχανὴν προσοιστέον. 
μιαρὸς ἀλώπηξ, οἷον ἐπιτήκιζέ μοι. 

ΜΝΗ. μέμνησο Περσεῦ μ᾽ ὡς καταλείπεις ἀϑλίαν. 

TO5. 
XOP. 

ἔτι γὰρ σὺ τὴ μάστιγαν ἐπιτυμεῖς λαβεῖν. 1185 
Παλλάδα τὴν φιλόχορον ἐμοὶ 
δεῦρο καλεῖν νόμος ἐς χορόν, 
παρϑένον,. ἄξυγα κούρην, 
ἢ πόλιν ἡμετέραν ἔχει, - 1140 

11 
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ETP. 

XOP. 
ETP. 

XO P. 

ETP. 
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καὶ κράτος φανερὸν μόνη, 
κλῃδ οὔχός. τε καλεῖται. 
φάνηϑ᾽, ὦ τυράννους 

στυγοῦσ᾽. ὥσπερ εἰκός. : 

δῆμός τοί 6s καλεῖ γυναι-- 1145 

κῶν ἔχουσα δέ μοι μόλοις 
εἰρήνην. φιλέορτον. 
ἥκετ᾽ εὔφρονες; ἵλαοι, 

πότνιαι; ἄλσος ἐς ὑμέτερον᾽ 

οὗ δὴ ἀνδράσιν οὐ ϑεμιτὸν εἰσορᾶν 1160 

ὄργια σεμνὰ ϑεαῖν. ἵνα λαμπάσι φαίνετον ἄμ-- 
βφοτον ὄψιν. 

μόλετον,. ἔλϑετον, ἀντόμεϑ'᾽. ὦ 1155. 

Θεσμοφόρω πολυποτνία. 

εἰ καὶ πρότερόν ποτ᾽ ἐπηκόω 

ἤλθετον, νῦν ἀφίκεσθϑον, ἱκετεύομεν, ἐνθάδ᾽. 

ἡμῖν. 
γυναῖκες, εἰ βούλεσϑε τὸν λοιπὸν χρόνον 1160 

σπονδὰς ποιήσασϑαι πρὸς ἐμέ, νυνὶ πάρα, 

ἐφ᾽ ᾧτ᾽ ἀκοῦσαι μηδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ μηδαμὰ 

κακὸν τὸ λοιπόν. ταῦτ᾽ ἐπικηρυκεύομοι. 

χρείᾳ δὲ ποίᾳ iud: ἐπεισφέρεις λόγον: 

δδ᾽ ἐστίν, οὖν τῇ σανίδι, κηδεστὴς ἐμός. 1165 

ἣν οὖν κομίσωμαι τοῦτον, οὐδὲν μή ποτε 

κακῶς ἀκούσητ᾽ - ἦν δὲ μὴ πείϑησϑέ μοι, 

ἃ νῦν ὑποικουρεῖτε. τοῖσιν ἀνδράσιν 

ἀπὸ τῆς στρατιᾶς παροῦσιν ὑμῶν διαβαλῶ. ' 

τὰ μὲν παρ᾽ ἡμῶν ἴσϑι σοι πεπεισμένα" 1170 Ὁ 

τὸν βάρβαρον δὲ τοῦτον αὐτὸς πεῖϑε σύ. 

(ὡς γραῦς.) ἐμὸν ἔργον ἐστίν καὶ σόν, ὥὠλάφιον, - 
ἅ σοι F 

καϑ' ὅδον ἔφραζον, ταῦτα μεμνῆσϑαι πονεῖν. 



ETFP. 

TOÀ. 

ETP. 

ETP. 

ΤΟΙ. 
ΤΟΙ. 
ETP. 

ETP. 
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πρῶτον μὲν ovv δίελϑε κἀνακάλπασον. 
σὺ δ᾽. à Τερηδών, ἐπαναφύσα Περσικόν. 1176 

E. τί τὸ Báufo τοῦτο; κῶμο τίς ἀνεγεῖρί μου; 
] παῖς ἔμελλε προμελετᾶν, ὦ τοξότα. 

ὀρχησομένη γὰρ ἔρχεϑ'᾽ ὡς ἄνδρας τινάς. 
ὀρκῆσι καὶ μελετῆσι- οὐ κωλύσ᾽ ἐγώ. 
ὡς ἐλαπρός. ὥσπερ ψύλλο κατὰ τὸ κώδιο.Ὠ 1180 
φέρε ϑοίμάτιον ἄνωϑεν. ὦ τέκνον, τοδί" 
καϑιξομένη δ᾽ ἐπὶ τοῖσι γόνασι τοῦ Σκύϑου. 
τὼ πόδε πρότεινον, ἵν᾽ ὑπολύσω. TOF. ναῖκι ναὶ 
κάτησο, κάτησο, ναῖκι vat, τυγάτριον. 
οἴμ᾽ ὡς στέριπο τὸ τιττί᾽. ὥσπερ γογγύλη. 1188 
αὔλει σὺ Q'üvrov- ἔτι δέδοικας τὸν Σκυϑην; 
καλό γε τὸ πυγή. κλαῦσί γ᾽, ἣν μὴ ᾽νδον μένῃς. 
εἶεν - καλὴ τὸ σκῆμα περὶ τὸ πόστιον. 
καλῶς ἔχει. λαβὲ ϑοίμάτιον - ὥρα ᾽στὶ νῶν 
ἤδη βαδίξειν. ΤΟΙ οὐκὶ πιλήσει πρῶτά με; 1190 
πάνυ γε" φίλησον αὐτόν. ΤΟΙ. ὃ ὁ 0, παπαπαπαῖ, 
ὡς γλυκερὸ τὸ γλῶσσ᾽. ὥσπερ ᾿Αττικὸς μέλις. 

τί οὐ κατεύδει παρ᾽ ἐμέ; ETP. χαῖρε. τοξότα᾽ 
οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν τοῦτο. ΤΟ. ναὶ ναί, γράδιον, 
ἐμοὶ κάρισο σὺ τοῦτο. ETP. δώσεις ovv δραχ- 

μήν: 1195 
vol voix, δῶ σοι. ETP. τἀργύριον τοίνυν φέρε. 
ἀλλ᾽ οὐκ ἔκωώδεν" ἀλλὰ τὸ συβίνην λαβέ. 
ἔπειτα κομίζεις αὖϑις. ΤΟΙ. ἀκολούτει. τέκνον. 

σὺ δὲ τοῦτο τήρει τὴ γέροντο. γράδιο. 
ὄνομα δὲ col τί ἐστίν; ETP. ᾿Ζρτεμισία. 1200 
μέμνησο τοίνυν τοὔνομ". ΤΟΙΞ. ᾿Δροταμουξία. 
Ἑρμῆ δόλιε, ταυτὶ μὲν ἔτι καλῶς ποιεῖς. 
σὺ μὲν οὖν ἀπότρεχε. παιδάριον, τουτὶ λαβών" 

ἐγὼ δὲ λύσω τόνδε. σὺ δ᾽ ὅπως ἀνδρικῶς. 
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. ἐμοὶ μελήσει ταῦτά γ᾽, ἣν ἅπαξ λυϑώῶ. 

OEXMOOCOPIAZOTEAI. 

ὅταν λυϑῆς τάχιστα, φεύξει, καὶ τενεῖς 
ἧς τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδί᾽ οἴκαδε. 

λέλυσο. σὸν ἔργον. φεῦγε, πρὶν τὸν τοξότην 
ἥκοντα καταλαβεῖν. MINH. ἐγὼ δὴ τοῦτο δρῶ. 
ὦ γράδι᾽. ὡς καρίεντό co, τὸ τυγάτριονν, — 1210 
κοὐ δύσκολ᾽, ἀλλὰ πρᾶο. --- ποῦ τὸ γράᾷδιο; 
οἴμ᾽ ὡς ἀπόλωλο- ποῦ τὸ γέροντ᾽ ἐντευτενί;. 
ὦ γράδι᾽. ὦ γρᾷ΄. οὐκ ἐπαινῶ, γράδιο. 
᾿Φρταμουξία. 
διέβαλέ μ᾽ ὦ γραῦς. ἀπότρεκχ᾽ ὡς τάκιστα σύ" 
ὀρτῶς δὲ συβίνη ᾿στί: καταβινῆσι γάρ. 1215 
οἴμοι. ví δράσει; ποῖ τὸ γράδιο; 
᾿Φρταμουξία. 
τὴν γραῦν ἐρωτᾶς, ἢ ̓ φερεν τὰς πηκτίδας; 

. val ναῖκι. εἶδες αὐτό; ΧΟΡ. ταύτῃ γ᾽ οἴχεται 
αὐτή τ᾽ ἐκείνη καὶ γέρων τις εἵπετο. 
κροκῶτ᾽ ἔκοντο τῇ γέροντο; ΧΟΡ. φήμ᾽ ἐγώ. 1220 
x :9 (ἫΝ , , , 

ἔτ᾽ αν καταλαβοις. εἰ διῶώκοις ταυτῃί. 
€ μιαρὸ γρᾷο- πότερα τρέξι τὴν 000; 
᾿Δρταμουξία. 
ὀρϑὴν ἄνω δίωκε. ποῖ ϑεῖς ; οὐ πάλιν 

, ^ , , 

τῃδὶ διώξεις ; τοὐυμπαλιν τρέχεις Gv γε. 

κακόδαιμον ἄλλα τρέξει" ᾿Αρταμουξία. ^ 1225 
τρέχε νυν (τρέχε νυν) κατὰ τοὺς κόρακας ἐπου- 

οίσας. 
2 M , , VER 
ἀλλα πέπαισται μετρίως Tubv " 
ὥσϑ'᾽ ὥρα δή ᾽στι βαδίξειν 
οἴκαδ᾽ ἑκάστῃ. 
τὼ Θεσμοφόρω δ᾽ ἡμῖν ἀγαϑὴν 1230 
τούτων χάριν ἀνταποδοῖτον. 

β 
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TIHOOEZEILZ. 

I. 

Διόνυσός ἔστι μετὰ ϑεράποντος Ξανϑίου κατὰ Εὐριπίδου 
πόϑον εἰς “ἄιδου κατιών" ἔχει δὲ λεοντῆν καὶ ῥόπαλον πρὸς τὸ 
τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἔκπληξιν παρέχειν. ἐλϑὼν δὲ ὡς τὸν Ἢρα- 
κλέα πρότερον , ἵνα ἐξετάσῃ τὰ κατὰ τὰς ὁδούς, 9 καὶ αὐτὸς ἐπὶ 
τὸν Κέρβερον Quero, καὶ ὀλίγα ἄλλα περὶ τῶν τραγιπῶν τούτῳ 
διαλεχϑεὶς δρμᾶται πρὸς τὸ προκείμενον. ἐπεὶ δὲ πρὸς τῇ ̓ 4χε- 
φουσίᾳ λίμνῃ γίνεται; ὃ μὲν Ξανϑίας , διὰ τὸ μὴ συννεναυμαχη- 
κέναι τὴν περὶ ̓ Δργινούσας ναυμαχίαν. ὑπὸ τοῦ Χάρωνος ουκ 
ἀναληφϑεὶς πεζῇ τὴν λίμνην κύκλῳ πορεύεται. ὃ δὲ Διόνυσος 
δύο ὀβολῶν περαιοῦται , προσπαίξων ἅμα τοῖς κατὰ τὸν πόρον 
ἄδουσι βατράχοις καὶ γελωτοποιῶν. μετὰ ταῦτα δ᾽ ἐν “Διδου τῶν 
πραγμάτων ἤδη χειριξομένων οἵ τὲ μύσται χορεύοντες ἐν τῷ προ- 
φανεῖ, [ καὶ τὸν Ἴακχον ἄδοντες ἐν χοροῦ σχήματι καϑορῶνται "ἢ 
re Διόνυσος μετὰ τοῦ Ü ϑεράποντος εἰς ταυτὸν ἔρχεται τούτοις. τῶν 
δὲ προηδικημένων à ὑπὸ Ἡρακλέους προσπλεκομένων τῷ ὃ Διονύσῳ 
διὰ τὴν ἐκ τῆς σκευῆς ἄγνοιαν. μέχρι μέν τίνος οὐκ ἀγελοίως 
χειμάζονται, εἶτα μέντοι γε ὡς τὸν “Πλούτωνα καὶ τὴν Περσέ- 
φατταν παραχϑέντες ἀλεωρῆς τυγχάνουσιν. ἐν δὲ τούτῳ ὃ μὲν 
τῶν μυστῶν χορὸς περὶ τοῦ τὴν πολιτείαν ἐξισῶσαι καὶ τοὺς ἀτέ- 
μους ἐντίμους ποιῆσαι χἀτέρων τινῶν πρὸς τὴν ̓ 4ϑηναίων πό- 
λιν διαλέγεται. τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ δράματος μονόκωλον. ἄλλως δὲ 
τερπνὴν καὶ φιλόλογον λαμβάνει σύστασιν. παρεισάγεται γὰρ 
Εὐριπίδης Αἰσχύλῳ περὶ τῆς τραγικῆς διαφερόμενος. τὸ μὲν ἔμ- 
προσϑεν «ἰσχύλου παρὰ τῷ “Αιδῃ βραβεῖον. ἔχοντος τὸν τραγῳ- 
δικὸν , ϑρόνον, τότε δὲ Εὐριπίδου τῆς τιμῆς ἀντιποιησαμένου. 
συστήσαντος δὲ τοῦ Πλούτωνος αὐτοῖς τὸν Διόνυσον διακούειν 
ἑκάτερος αὐτοῖν λόγους πολλοὺς καὶ ποικίλους ποιεῖται; καὶ τέ- 
λος πάντα ἔλεγχον καὶ πᾶσαν βάσανον οὐκ ἀπιϑάνως ἑκατέρου 
κατὰ τῆς ϑατέρου ποιήσεως προσαγαγόντος » πρίνας παρὰ προῦσ- 
δοκίαν c ὃ Διόνυσος Αἰσχύλον νικᾶν, ἔχων αὐτὸν ὡς τοὺς ξῶντας 
ἀνέρχεται. 
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Τὸ δὲ δρᾶμα τῶν εὖ πάνυ καὶ φιλολόγως πεποιημένων. ἐδι- 
δάχϑη ἐπὶ Καλλίου τοῦ μετὰ ᾿Δντιγένη διὰ Φιλωνίδου εἰς 4η- 
ναια. πρῶτος ἦν’ Φρύνιχος δεύτερος Μούσαις" Πλάτων τρίτος 
Κλεοφῶντι. οὕτω δὲ ἐϑαυμάσϑη τὸ δρᾶμα διὰ τὴν ἐν αὐτῷ πα- 
ράβασιν t ὥστε καὶ ἀνεδιδάχϑη, ἡ ὥς φησι “Δικαίαρχος. οὐ δεδήλω- 
ται μὲν ὅπου ἐστὶν ἡ σκηνή : εὐλογώτατον δ᾽ ἐν Θήβαις" καὶ 
γὰρ ὃ Διόνυσος ἐκεῖϑεν καὶ πρὸς τὸν ̓ Ηρακλέα ἀφικνεῖται Θη- 
βαῖον ὄντα. 

II. 

AH MSS 2. 

Μαϑὼν παρ᾽ Ἡρακλέους Διόνυσος τὴν ὁδὸν 
πρὸς τοὺς κατοιχομένους πορεύεται. λαβὼν 
τὸ δέρμα καὶ τὸ σκύταλον, ἀναγαγεῖν ϑέλων 
Εὐριπίδην" λίμνην τὲ διέβαινεν κάτω 
καὶ τῶν βατράχων ἀνέκραγεν εὔφημος χορός. 
ἔπειτα μυστῶν ἐκδοχή. Πλούτων δ᾽ ἰδὼν 
ὡς Ἡρακλεῖ προσέκρουσε διὰ τὸν Κέρβερον. 
ὡς δ᾽ ἀνεφάνη; τίϑεται τραγῳδίας ἀ ἀγών; 
καὶ δὴ στεφανοῦταί γ᾽ «4ἰσχύλος. τοῦτον δ᾽ cyst 
Διόνυσος εἰς φῶς, οὐχὶ μὰ Δί᾽ Εὐριπίδην. | 10 

οι 

III. 

0909MA TOT MAI TZTPOT. 

Διόνυσος Εὐριπίδου πόϑῳ ληφϑεὶς καὶ οὐχ οἷός τ᾽ ὧν ἄλ- 
λως ϑεραπεῦσαι. τὸν ἔρωτα, εἰς “ΑΔιδου κατελϑεῖν ἠβουλήϑη, 
ὅπως ἐκεῖ τούτῳ ἐντύχῃ. ἐπεὶ δὲ τῆς 0000 à ἄπειρος qv, ἔγνω δεῖν 
εἰς Ἡρακλέα πρόσϑεν ἐλϑεῖν. οὗτος γὰρ πάλαι; κελεύσαντος 
Εὐρυσϑέως, Κερβέρου χάριν εἰς "Aidov κατῇει. ἐλϑὼν δὲ κα 
πυϑύόμενος περὶ τῆς ὁδοῦ, ἤκουσε παρ᾽ αὐτοῦ, ὕπως ἄρα δει 
κατελϑεῖν . AeguevruGop vov πρὸς αὐτὸν πρότερον. Διόνυσος δὲ 
καὶ πρὶν ἀπαντῆσαι πρὸς Ἡρακλέα, κατ᾽ αὐτὸν ἐσκευάσϑη. 
λεοντῆν ἐνδεδυμένος καὶ ῥόπαλον φέρων. ὡς οὖν ἤκουσε παρ᾽ 
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Ἡρακλέους περὶ τῆς ὁδοῦ, use" ἑαυτοῦ δοῦλόν τινα ἔχων Ξαν- 
ϑίαν, ἐχώρει πρὸς "irr, καὶ πρῶτον μὲν ἐντυγχάνει τῇ ̓ άχε- 
ρουσίῳ λίμνῃ καὶ δρᾷ. ἐν αὐτῇ τὸν “Χάροντα μετὰ σκάφους; δι᾿ 
οὗ τοὺς τεϑνεῶτας εἰς Ἅιδου ἐπέρα. καὶ ὁ μὲν Ξανϑίας οὐκ 

ἐπέβη τοῦ σκάφους διὰ τὸ μὴ τὴν ἐν ᾿Δργινούσαις ναυμαχῆσαι 
μάχην" πεζῇ δὲ περιήει τὴν λίμνην. 4ιόνυσος δὲ ἐπιβὰς καὶ τῶν 
ἐν αὐτῇ βατράχων ἀκούσας μέλη παρὰ τὸν πλοῦν, διαπεραιοῦται 
καὶ αὖϑις ΞΞανϑίᾳ συγγίνεται καὶ σὺν αὐτῷ πάλιν ἁψάμενος 
τῆς δδοῦ εὑρίσκει. ἃ Ἡρακλῆς αὐτῷ προειρήπει , δυσχερῆ τινὰ 
ϑεάματα᾽ καὶ τους μύστας παρ᾽ αὐτὰς τὰς πύλας τοῦ “Αιδου 
χορεύοντας. εἶτα ὡς Ἡρακλῆς εἰσελϑὼν καὶ μεταξὺ πολλῶν 
τούτῳ συμβάντων παραγίνεται πρὸς Πλούτωνα καὶ ὅτου χάριν 
κεν. εἰπών, ἔσχεν. ὑπακούοντα Πλούτωνα, οὐχ ἵν ̓ Εὐριπίδην 

ἀναγάγῃ; ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἀγωνισαμένων «Τἰσχύλου καὶ Εὐριπίδου, c 0G- 
τις τούτων ἄριστος τὰ εἰς τέχνην φανείη , τοῦτον αὐτὸς εἰληφὼς 
ἀνενέγκῃ πρὸς βίον. τούτου δὲ γενομένου καὶ κρείττονος ἀναφα- 
ψνέντος Αἰσχύλου Διόνυσος τοῦτον λαβὼν ἀνῆλϑε. 

Τὸ δὲ δρᾶμα τῶν εὖ καὶ φιλοπόνως “πεποιημένων. Ἐδι- 
δάχϑη δὲ ἐπὶ Καλλίου ὁ ἄρχοντος; τοῦ μετὰ ᾿Δντιγένη. οὕτω δὲ 
ἐθαυμάσϑη διὰ τὴν ἐν αὐτῷ παράβασιν, xo9' ἣν διαλλάττει 
τοὺς ἐντίμους τοῖς ἀτίμοις καὶ τοὺς πολίτας τοῖς φυγάσιν, ὥστε 
καὶ ἀνεδιδάχϑη, ὥς φησι Δικαίαρχος. 

IV. 

ZKOIIOX TOT IIAPONTOZ APAMATO-Z. 

'O παρὼν. ποιητής . ὡς ἐν τῷ δράματι τοῦ Πλούτου τῷ τότε 
τῶν AOnvàv à ἄρχοντι ὁπωσδήποτε χαριζόμενος. τότε τὸν Πλοῦ- 
τον ἀναβλέψαι φησὶ καὶ πλουτῆσαι τοὺς ἀγαϑούς" τῶν νεφελῶν 
δὲ τὸ δρᾶμα κατὰ τὸ φαινόμενον γράψας κατὰ Σωκράτους, κατὰ 
παντὸς συνετάξατο φιλοσόφου, καὶ μετεωρολέσχου καὶ φυσικοῦ. 
[Σωκράτης γὰρ μετερχόμενος τὴν ἠϑικὴν φιλοσοφίαν ; κατεγέλα 
μεταρσιολογίας καὶ φυσικῆς. ὡς γράφει ᾿Ξενοφῶν ἐν τοῖς "Ano- 
᾿μνημονεύμασι, ϑεολογίας δὲ ὡς ἀκαταλήπτου͵ πάντη ἀπείχετο" 
ὡς οὖν τὸ δρᾶμα τοῦ Πλούτου ὑπὲρ τοῦ τότε ἄρχοντος ̓ 4ϑηνῶν 
ἀσυμφανῶς ξυνετάξατο, κατὰ παντὸς δὲ φιλοσόφου μεταρσιολέ- 



172 TIOOEZEI2A. 

Gyov καὶ ψευδοτύφου τὸ δρᾶμα τῶν ΝΝεφελῶν οὕτω καὶ τήνδε 
τὴν κωμῳδίαν τῶν Βατράχων͵ κατὰ παντὸς ὑποψύχρου καὶ ὑπο- 
ξύλου καὶ ἀφυοῦς καὶ ἀτεχνότατα γράφοντος , τῷ μεμηνέναι δὲ 
οὐ συνιέντος ἑαυτὸν ὄντα βάρβαρον - οἰομένου δὲ μὴ μόνον ἰσοῦ- 
σϑαι, ἀλλὰ καὶ τὰ κρείττονα φέρεσϑαι τῶν λίαν ἐπιστημόνων. 
ὡς τῷ ὑπὲρ φύσιν Ὁμήρῳ τις ἀνώνυμος ἤριξε Σάτυρος, Ἡσιό- 
δῷ δὲ Κέρκωψ , ἢ πλέον εἰπεῖν. Εὔρυτος μὲν τοξιπῇ Μαρσύας 
δὲ μουσικῇ τῷ nói: Σειρῆσι δὲ καὶ ἹΜούσαις Θάμυρις ὁ 
μαινόμενος " D ὡς ὃ “Αἰγύπτιος Σώφις καὶ ὃ Θετταλὸς Σαλμω- 
νεὺς ταῖς οὐρανίαις ἀντιπαταγοῦντες βρονταῖς καὶ τοῖς κεραυ- 
νοῖς δῆϑεν ἀνταστράπτοντες. κατὰ τοιούτου παντὸς μὴ συνιέν- 
τος ἑαυτὸν [ἐξομοιουμένου δὲ φιληταῖς ἀλογίστοις καϑάρμασι, 
δίκην βατράχων βοῶσι ϑορυβωδέστατα,) τὸ τοιοῦτον ὃ ποιητὴς 
ἐξέϑετο δρᾶμα. Διασκευὴ δὲ καὶ ἔχϑεσις τοιάδε τοῦ δράματος" 
πλάττεται. τῷ ποιητῇ δυσφορῶν ὃ Διόνυσος διὰ τὸ ἐν τοῖς Ζιο- 
νυσίοις μὴ εἰναι, τραγικὸν ῇ κωμικὸν δεξιὸν ποιητήν. ὅϑεν καὶ 
βουληϑεὶς κατιέναι εἰς ᾷδου, ὡς Εὐριπίδην ἐκεῖθεν ἀνάξειεν, 
ἐπὶ Διονυσιακοῖς τοῖς κοϑόρνοις καὶ λεοντῆν καὶ ῥόπαλον ἐ ἔχων 
τρόπῳ τοῦ Ἡρακλέους μετὰ Ξανϑίου οἰκέτου, ὄνῳ ἐποχουμένου, 
τοῖς ὦμοις δὲ ἀνάφορον φέροντος. 0 ἀλλακτὸν ᾿δημωδεστέρως 
καλεῖται; εἰς Θήβας 7 ῆ Τίρυνϑα, πόλιν τοῦ Agyove , ἀφικνεῖται 
πρὸς Ἡρακλέα. ὁδοὺς τὰς εἰς ἄδου χρήξων μαϑεῖν ἐξ αὐτοῦ καὶ 
πανδοχεῖα. καὶ ἐκτροπάς , ἅτε τοῦ Ἡρακλέους εἰς δου πρὶν κατ- 
ελϑόντος ἐπ᾿ ἀναγωγῇ τοῦ Κερβέρου" εἰ καὶ δυσὶ γενεαῖς προ- 
γενέστερος UD Ἡρακλέους ὃ Διόνυσος. παρ οὗ μαϑὼν ὕσων 
ἔχρῃζεν; ἀπάρχεται τῆς πορείας. παρὰ τὴν λέμνην δὲ πεφϑακὼς 
τὴν “Ἀχερουσίαν αὐτὸς μὲν ὃ “Διόνυσος δυσὶν ὀβολοῖς περαιοῦται 
τῷ Χάρωνι, Ξανϑίας δ᾽ ἀνϑ᾽ ὧν τῇ περὶ ᾿Δργινούσας οὐκ ἐναυ- 
μάχησε ναυμαχίᾳ; τῷ Χαρωνι μὴ ἀναληφϑεὶς πεξῇ τὴν λίμνην 
κύκλῳ περιπορεύεται" καὶ τί δεῖ λεπτολογεῖν τὸ πᾶν τοῦ δυγ- 
γράμματος τέλος: Διόνυσος ξενίξεται Περσεφόνῃ καὶ Πλούτωνι 
καὶ κρίσιν: ποιησάμενος ποιητῶν; Εὐριπίδου καὶ «Αἰσχύλου, καὶ 
ἄριστον τῷ ὄντι «Αἰσχύλον νομίσας καὶ παρὰ προσδοκίαν τοῦτον 

λαβὼν ἀλλ᾽ οὐκ Εὐριπίδην αὖϑις ἐς τοὺς ζῶντας ἀνέρχεται. 
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. Ἐϊπω τι τῶν εἰωϑότων. à δέσποτα, 
ἐφ᾽ οἷς ἀεὶ γελῶσιν οἵ ϑεώμενοι; 
νὴ τὸν 40 0 τι βούλει ye , πλὴν πιέξομαι., 
τοῦτο δὲ φύλαξαι: πάνυ γάρ ἐστ᾽ ἤδη χολή. 
μηδ᾽ ἕτερον ἀστεῖόν τι; AIO. πλήν γ᾽, ὡς ϑλίβο- 

μαι. 5 

τί δαί; τὸ πάνυ γέλοιον εἴπω; AIO. νὴ Ζέα 
ϑαρρῶν ys: μόνον ἐκεῖν᾽ ὅπως μὴ oeig, Ξ4Ν. 

τὸ τί; 

μεταβαλλόμενος τἀνάφορον ὅτι χεζητιᾷς. 
μηδ᾽ ὅτι τοσοῦτον ἄχϑος ἐπ᾿ ἐμαυτῷ φέρων, 
εἰ μὴ καϑαιρήσει τις, ἀποπαρδήσομαι; 10 
μὴ 939, ἱκετεύω, πλήν γ᾽ ὅταν μέλλω ᾽ξεμεῖν. 
τί δῆτ᾽ ἔδει με ταῦτα τὰ σκεύη φέρειν 
εἴπερ ποιήσω μηδὲν ὧνπερ Φρύνιχος 
εἴωϑε ποιεῖν ; καὶ “ύκις κἀμειψέας 
GxsUQ φέρουσ᾽ ἑκάστοτ᾽ ἐν κωμῳδία. 15 
μή vvv ποιήσῃς" ὡς ἐγὼ ϑεώμενος, 
ὅταν τι τούτων τῶν σοφισμάτων ἴδω, 
πλεῖν 1] νιαυτῷ πρεσβύτερος ἀπέρχομαι. 

. ὦ τρισκακοδαίμων ἄρ᾽ ὁ τράχηλος οὑτοσί" 
e , M 2 b] - / 

0t, ϑλέβεται μέν. τὸ δὲ γέλοιον ovx ἐρεῖ. 20 
2 2 e -25 LY M , 

εἶτ᾽ οὐχ ὕβρις ταῦτ᾽ ἐστὶ καὶ πολλὴ τρυφή, 
gr 69 ΕΔ ^ ^» , e 
Ot ἐγὼ μὲν ὧν Διόνυσος, υἷος Zvauvíiov, 

3 A] - ^w » 2 ^ 

αὐτὸς βαδίζω καὶ πονῶ, τοῦτον δ᾽ 0yo, 
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ἵνα μὴ ταλαιπωροῖτο μηδ᾽ ἄχϑος φέροι; 
. οὐ γὰρ φέρω ᾽γώ; 410. πῶς φέρεις γάρ, ὅς γ᾽ 

ὀχεῖ: ἢ 25 

. φέρων ye ταυτί. 410. τίνα τρόπον; EAN. fla- 
ρέως πάνυ. 

οὔκουν τὸ βάρος. ToU, ὃ σὺ φέρεις; οὗνος φέρει: 
οὐ δῆϑ᾽ ὃ y ἔχω ᾿γὼ καὶ φέρω, μὰ τὸν Zt" οὔ. 
πῶς γὰρ φέρεις. ὅς γ᾽ αὐτὸς ὑφ᾽ ἑτέρου φέρει; 

. οὐκ οἶδ᾽ - ὁ δ᾽ ὦμος οὑτοσὶ πιέξεται. 80 

σὺ δ᾽ οὖν ἐπειδὴ τὸν ὄνον οὐ φής σ᾽ ὠφελεῖν, 
ἐν τῷ μέρει σὺ τὸν ὄνον ἀράμενος φέρε. 
οἴμοι κακοδαίμων - τί γὰρ ἐγὼ οὐκ ἐναυμάχουν ; 
ἡ v&v σε κωκύειν ἂν ἐκέλευον μακρά. 
κατάβα, map καὶ γὰρ ἐγγὺς τῆς ϑύρας ϑ8ῆ 

ἤδη βαδίξων εἰμὶ τῆσδ᾽, oí πρῶτά με 
ἔδει τραπέσϑαι. παιδίον "παῖ, ἡμί, παῖ. 
τίς τὴν ϑύραν ἐπάταξεν; ὡς κενταυριῶᾳ 
ἐνήλαϑ' ὅστις" εἰπέ μοι. τουτὶ τί ἤν; : 

ὁ παῖς. Ξ4Ν. τί ἔστιν, AIO. οὐκ ἐνεθυμήϑης; 
ΞΑ͂Ν. τὸ tí; 40 

ὡς das u ἔδεισε. E AN. Ts μὴ μαίνοιό γε. 

οὔ τοι μὰ τὴν 4ήμητρα δύναμαι μὴ γελᾶν" 
καύτοι δάκνω γ᾽ ἐμαυτόν": ἀλλ᾽ ὅμως γελῶ. 

ὦ δαιμόνιε, πρόσελϑε᾽ δέομαι γάρ τίσου. 
ἀλλ᾽ οὐχ οἷός τ᾽ εἴμ᾽ ἀποσοβῆσαι τὸν γέλων, 45 

ὁρῶν λεοντῆν ἐπὶ κροκωτῷ κειμένην. 
τίς ὁ νοῦς ; τί κόϑορνος καὶ ῥόπαλον ξυνηλθϑέτην; 
ποῖ γῆς ἀπεδήμεις: AIO. ἐπεβάτευον Κλεισϑένει. 
κἀναυμάχησας: ; AIO. καὶ κατεδύσαμέν γε ναῦς 
τῶν πολεμίων ἢ δώδεκ᾽ ἢ τρισκαίδεκα. 90 
σφώ; 4110. "νὴ τὸν ᾿4πόλλω. Ξ4Ν. XOT ἔγωγ᾽ 

ἐξηγρόμην. 
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. καὶ δῆτ᾽ ἐπὶ τῆς νεὼς ἀναγιγνώσκοντί uou 

τὴν ̓ἀνδρομέδαν πρὸς ἐμαυτὸν ἐξαίφνης πόϑος 
τὴν καρδίαν ἐπάταξε πῶς οἴει σφόδρα. 

. πόϑος; πόσος τις; ZIO. μικρός, ἡλέκος Μόλων. 55 

. γυναικός; ZIO. οὐ δῆτ᾽. HPA. ἀλλὰ παιδός; 
Ζ1Ο. οὐδαμῶς. 

. ἀλλ᾽ ἀνδρός; 4170. ἀταταῖ. HPA. ξυνεγένου τῷ 
Κλεισϑένει; 

μὴ σκῶπτέ uD 00£Ag'* ov γὰρ ἀλλ᾽ ἔχω κακῶς" 
τοιοῦτος ἵμερός μὲ διαλυμαίνεται. 

à ποῖός TIG ὠδελφίδιον; AIO. οὐκ ἔχω φράσαι. 60 
ὅμως γε μέντοι σοι δι᾽ αἰνιγμῶν ἐρῶ. 
ἤδη ποτ᾽ ἐπεθύμησας ἐξαίφνης ἔτνους; 

^ ἔτνους; βαβαιάξ, μυριάκις » ἐν τῷ βίῳ. 
ἄρ᾽ ἐκδιδάσκω τὸ σαφές. ἢ 'τέρᾳ φράσω; ; 

. μὴ δῆτα περὶ ἐ ἔτνους γε" πάνυ γὰρ μανϑάνω. — 65 
τοιουτοσὶ τοίνυν μὲ δαρδάπτει πόϑος 
Εὐριπίδου. ΗΡΑ. καὶ ταῦτα τοῦ τεϑνηκότος; 

5 , 
κοὐδείς γέ μ᾽ ἂν πείσειεν ἀνθρώπων τὸ μὴ οὐκ 
ἐλθεῖν ἐπ᾽ ἐκεῖνον. HPA. πότερον εἰς “ἭΔιδου 

κάτω; 
M M 2 p Ln 2 Ὁ») E J καὶ νὴ Zt εἴ τί γ᾽ ἔστιν ἔτι κατωτέρω. 70 

. τί βουλόμενος; ZIO. δέομαι ποιητοῦ δεξιοῦ. 
οἵ μὲν γὰρ οὐκέτ᾽ εἰσίν. οἱ δ᾽ ὄντες κακοί. 

. τέ δ᾽ ; οὐκ Ἰοφῶν ξῇ; 410. τοῦτο γάρ τοι καὶ 
μόνον 

ἔτ᾽ ἐστὶ λοιπὸν ἀγαϑόν. εἰ καὶ τοῦτ᾽ ἄρα" 
οὐ γὰρ σάφ᾽ οἶδ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦϑ᾽ ὅπως ἔχει. — 75 

5. 9 2 ’ L 2 5 
&t οὐ Σοφοκλέξα, πρότερον ovr. Βυριπέδου, 

L 3 , 25x05 c ^ 2» 

μξλλεις ἀνάγειν, εἴπερ y. ἐκεῖϑεν δεῖ σ΄ ἄγειν; 
A 7 3 " 2 ^ 2 3 λ 3 M , 

οὐ. πρίν y cv Ἰοφῶντ΄. ἀπολαβὼν αὕτον uovov, 
e Pd ἄνευ Σοφοκλέους 0 τι ποιεῖ κωδωνίσω. 
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κἄλλως ὁ μέν γ᾽ Εὐριπίδης : πανοῦργος ὦν, 80 
κἂν ξυναποδρᾶναι δεῦρ᾽ ἐπιχειρήσειέ μοι" 

ὁ δ᾽ εὔκολος μὲν ἐνθάδ᾽, εὔκολος δ᾽ ἐκεῖ. 

"Ayá9ov δὲ ποῦ ᾽στιν; AIO. ἀπολιπών μ᾽ ἀποί- 

χεται, 

ἀγαϑὸς ποιητὴς καὶ ποϑεινὸς τοῖς φίλοις. 

ποῖ γῆς ὁ τλήμων; 41Ο. ἐς μακάρων εὐωχίαν. 85 

ὁ δὲ Ξενοκλέης; 410. ἐξόλουτο νὴ Δία. 

Πυϑάγγελος δέ; RAN. περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος 

ἐπιτριβομένου τὸν ὦμον οὑτωσὶ σφόδρα. 

οὔκουν ἕτερ᾽ ἔστ᾽ ἐνταῦϑα μειρακύλλια 

τραγῳδίας ποιοῦντα πλεῖν ἢ μύρια, 90 

Εὐριπίδου πλεῖν ἢ σταδίῳ λαλίστερα: 

ἐπιφυλλίδες ταῦτ᾽ ἐστὶ καὶ στωμύλματα, 
χελιδόνων μουσεῖα. λωβηταὶ τέχνης, 

ἃ φροῦδα ϑᾶττον, ἢν μόνον χορὸν λάβῃ; 

ἅπαξ προσουρήσαντα τῇ τραγῳδίᾳ. | 95 

γόνιμον δὲ ποιητὴν ἂν οὐχ εὕροις ἔτι 
ξητῶν &v , ὅστις δῆμα γενναῖον λάκοι. 

πῶς γόνιμον: AIO. ὡδὶ γόνιμον, ὅστις φϑέγξεται 

τοιουτονί τι παρακεκινδυνευμένον, 

αἰϑέρα Διὸς δωμάτιον, 5 χφόνου πόδα, 100 

ἢ φρένα μὲν οὐκ ἐθέλουσαν ὀμόσαι xo ἱερῶν, 

γλῶτταν δ᾽ ἐπιορκήσασαν ἰδία τῆς φρενός. 

σὲ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέσκει; AIO. ᾿μἀλλὰ πλεῖν ἢ μαί- 

νομαι. 

ῇ μὴν κόβαλά γ᾽ ἐστίν, ὡς καὶ σοὶ δοκεῖ. 

μὴ τὸν ἐμὸν οἴκει νοῦν" ἔχεις γὰρ οἰκίαν. 105 

καὶ μὴν ἀτεχνῶς ye παμπόνηρα σαίεία 

δειπνεῖν μὲ δίδασκε. EAN. περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς 

λόγος. 

ἀλλ᾽ ὧνπερ ἕνεκα τήνδε τὴν σκευὴν ἔχων 

δε à mi. ve bap d" 
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HPA. ὦ σχέτλιε, τολμήσεις γὰρ ἰέναι καὶ σύ γε; 
210. μηδὲν ἔτι πρὸς ταῦτ᾽, ἀλλὰ φράξε τῶν ὁδῶν 

ὅπη τάχιστ᾽ ἀφιξόμεϑ'᾽᾽ sig 4ιδου κάτω: 
καὶ μήτε ϑερμὴν μήτ᾽ ἄγαν ψυχρὰν φράσῃς. 

HPA. φέρε δή, τίν᾽ αὐτῶν σοι φράσω πρώτην; τίνα: 130 
μέα μὲν γὰρ ἔστιν ἀπὸ κάλω καὶ ϑρανίου. 
κρεμάσαντι σαυτόν. AIO. παῦε, πνιγηρὰν λέγεις. 

UP A. ἀλλ᾽ ἔστιν ἀτραπὸς ξύντομος τετριμμένη, 
ἡ διὰ ϑυείας. 2410. ἄρα κώνειον λέγεις; 

HPA. μαλιστά γε. 410. ψυχράν γε καὶ δυσχείμερον" 195 
εὐϑὺς γὰρ ἀποπήγνυσι τἀντικνήμια. | 

HPA. βούλει κατάντη καὶ ταχεῖάν σοι φράσω; 
AIO. νὴ τὸν A^, ὡς ὄντος γε μὴ βαδιστικοῦ. 
HPA. καϑέρπυσόν νυν ἐς Κεραμεικόν. AIO. κἄτα τί; 
HPA. ἀναβὰς ἐπὶ τὸν πύργον τὸν ὑψηλὸν AIO. τί δρῶ; 
HPA. ἀφιεμένην τὴν λαμπάδ᾽ ἐντεῦϑεν ϑεῶ, 131 

κἄπειτ᾽ ἐπειδὰν φῶσιν οἵ ϑεώμενοι 
εἷναι. vÓ9" εἷναι καὶ σὺ σαυτόν. AIO. ποῖ; HPA. 

κάτω. 
- 4110. ἀλλ᾽ ἀπολέσαιμ᾽ ἂν ἐγκεφάλου ϑρίω δύο. 

οὐκ ἂν βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην. HPA. τί δαί; 
- 4IO. ἥνπερ σὺ τότε κατῆλϑες. ΗΡΑ͂. ἀλλ᾽ ὁ πλοῦς 
- πολύς. 186 
E εὐϑὺς γὰρ ἐπὶ λίμνην μεγάλην ἥξεις πάνυ 
a ARISTOPH. Il. 12 

BATPAXO TI. 177 

ἦλϑον κατὰ σὴν μίμησιν; ἵνα μοι τοὺς ξένους 
τοὺς σοὺς φφάσειας, εἰ ̓ δεοίμην, οἷσι σὺ 110 
ἔχρω τόϑ', ἡνίκ ̓ἦλϑες ἐπὶ τον Κέρβερον, 
τούτους φράσον μοι. λιμένας, ἀρτοπώλια, 

πορνεῖ᾽, ἀναπαύλας, ἐκτροπάς, κρήνας. ὁδούς, 
πόλεις, διαίτας, πανδοκευτρίας. ὅπου 
κόρεις ὀλίγιστοι. AN. περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λό-- 

γος. 115 
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ἄβυσσον. 410. εἶτα πῶς περαιωϑήσομαι ; 
ἐν πλοιαρίῳ τυννουτῳί σ᾽ ἀνὴρ γέρων 
ναύτης διάξει δύ᾽ ὀβολὼ μισϑὸν λαβών. 140 
φεῦ. ὡς μέγα δύνασϑον πανταχοῦ τὼ δυ᾽ ὀβολώ. 
πῶς ἠλθέτην κἀκεῖσε; HPA. Θησεὺς ἤγαγεν. 
μετὰ ταῦτ᾽ ὄφεις καὶ ϑηρί᾽ ὄψει μυρία 
δεινότατα. AIO. μή μ᾽ ἔκπληττε μηδὲ δειμάτου" 
οὐ γάρ μ᾽ ἀποτρέψεις. HPA. εἶτα βόρβορον πο- 

λὺν 145 
καὶ σκῶρ csivov: ἐν δὲ τούτῳ κειμένους 
εἴ που ξένον τις ἠδίκηκε πώποτε, 
7 παῖδα κινῶν τἀργύριον ὑφείλετο, 
ἢ μητέρ ᾿ἡλοίησεν, ῇ πατρὸς γνάϑον 

ἐπάταξεν, 1 πίορκον ὅρκον ὥμοσδεν, 150 
ἢ Μορσίμου τις ῥῆσιν ἐξεγράψατο. 
νὴ τοὺς ϑεοὺς ἐχρῆν γε πρὸς τούτοισι κεί 
τὴν πυρρίχην τις ἔμαϑε τὴν Κινησίου. 
ἐντεῦϑεν αὐλῶν τίς σε περίεισιν πνοή, 
ὄψει τε φῶς κάλλιστον. ὥσπερ ἐνθάδε, 155 
καὶ μυρρινῶνας. καὶ ϑιάσους εὐδαίμονας 
ἀνδρῶν γυναικῶν. καὶ κρότον χειρῶν πολύν. 
οὗτοι δὲ δὴ τίνες εἰσίν; HPA. οἵ μεμυημένοι. 
νὴ τὸν A ἐγὼ γοῦν ὄνος ἄγων μυστήρια. 
ἀτὰρ οὐ καϑέξω ταῦτα τὸν πλείω χφόνον. 160 
οἵ δου φράσουσ᾽ ἁπαξάπανϑ᾽ ὧν ἂν δέῃ. 
οὗτοι γὰρ ἐγγύτατα παρ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδὸν 
ἐπὶ ταῖσι τοῦ Πλούτωνος οἰκοῦσιν ϑύραις. 
καὶ χαῖρε πόλλ᾽, ὠδελφέ. AIO. νὴ 4έα καὶ σύ γε 
ὑγίαινε. σὺ δὲ τὰ στρώματ᾽ αὖϑις λάμβανε. — 165 
πρὶν καὶ καταϑέσϑαι; AIO. καὶ ταχέως μέντοι 

πάνυ. 
. μὴ 059, ἱκετεύω σ΄, ἀλλὰ μίσϑωδσαέτινα 
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BATPSXOT. | 179 

τῶν ἐκφερομένων, ὅστις ἐπὶ τοῦτ᾽ ἔρχεται. 
ἐὰν δὲ μηύρω; EAN. τότ᾽ ἔμ’ ἄγειν. AIO. καλῶς 

λέγεις. 
καὶ γάρ τιν᾽ ἔκφέρουσι τουτονὶ νεκρόν. 170 
οὗτος, σὲ λέγω μέντοι. σὲ τὸν τεϑνηκότα. 
ἄνϑρωπε, βούλει σκευάρι᾽ εἰς“Ἵιδου φέρειν; 

. πόσ᾽ ἄττα; 210. ταυτί. NEK. δύο δραχμὰς μι-- 
σϑὸν τελεῖς; 

μὰ 4, ἀλλ᾽ ἔλαττον. NEK. ὑπάγεϑ' ὑμεῖς τῆς 
ὁδοῦ. 

ἀνάμεινον, ὦ δαιμόνι᾽, ἐὰν ξυμβῶ τί σοι. 175 
. & ui) καταϑήσεις δύο δραχμάς, μὴ διαλέγου. 
λάβ᾽ ἐννέ᾽ ὀβολούς. NEK. ἀναβιῴην νῦν πάλιν. 

. ὡς σεμνὸς ὁ κατάρατος" οὐκ οἰμώξεται: ; 
ἐγὼ βαδιοῦμαι. AIO. χρηστὸς εἶ καὶ yevvaoas. 
χωρῶμεν ἐπὶ τὸ πλοῖον. XAP. ὦ 0x, παραβα- 

λοῦ. 180 
: τουτὶ τί ἔστι; ZIO. τοῦτο; λίμνη νὴ Zo 
αὕτη ̓ στὶν ἣν ἔφραξε, καὶ πλοῖόν γ᾽ ὁρῶ. 

. νὴ τὸν Ποσειδῶ, κἄστι y ὁ Χάρων οὑτοσί. 
χαῖρ᾽ ὦ CORPUS χαῖρ᾽ ὦ Χάρων, χαῖρ᾽ ὦ Χάρων. 

S τίς εἰς ἀναπαύλας éx ao καὶ πραγμάτων; 185 
τίς εἰς τὸ “ήϑης πεδίον, ἢ 2'8 ὄνου πόκας, 
ἢ ς  Κερβερίους, ἢ Jj 'g κόρακας, 5 ̓πὶ Ταίναρον; 
ἐγώ. XAP. ταχέως 2 μβαινε. 410. ποῦ σχήσειν 

δοκεῖς; 
ἐς κόρακας ὄντως; XAP. ναὶ μὰ día, σοῦ γ᾽ εἴς: 

vexa. 
ἔμβαινε δή. AIO. παῖ, δεῦρο. XAP. δοῦλον οὐκ 

ἄγω. 190 
εἰ μὴ νεναυμάχηκε τὴν περὶ τῶν κρεῶν. 
μὰ τὸν At^, οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἔτυχον ὀφϑαλμιῶν. 

12 * 



180 

XAP. 
Ξ4Ν. 

ΧΑΡ. 

XAP. 

XAP. 
AP: 

XAP. 
XAP. 
BAT. 

BATPAXO I. 

οὔκουν περιϑρέξει δῆτα τὴν λίμνην κύκλῳ; 
ποῦ δῆτ᾽ ἀναμενῶ; XAP. παρὰ τὸν Αὐαίνου 

λέϑον, 

ἐπὶ ταῖς ἀναπαύλαις. 410. μανϑάνεις; EAN. 
πάνυ μανϑάνω. 195 

οἴμοι κακοδαίμων, τῷ ξυνέτυχον ἐξιών; 
κάϑιζ᾽ ἐπὶ κώπην. εἴ τις ἔτι πλεῖ. σπευδέτω. 
οὗτος, τί ποιεῖς AIO. 0 τι ποιῶ; τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 
ἵξω ᾽πὶ κώπην, οὗπερ ἐκέλευές ue σύ; 

οὔκουν καϑεδεῖ δῆτ᾽ ἐνθαδί. γάστρων; AIO. 
ἰδού. 200 

οὔκουν προβαλεῖ τὼ χεῖρε κἀκτενεῖς ; AIO. ἰδού. 
οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων, ἀλλ᾽ ἀντιβὰς 

ἐλᾷς προϑύμως:; ; AIO. κάτα πῶς δυνήσομαι. 

ἄπειρος. ἀϑαλάττωτος. ἀσαλαμένιος 

Qv, εἶτ᾽ ἐλαύνειν; XAP. ῥᾷστ᾽ - ἀκούσει γὰρ 
uéAq 205 

κάλλιστ᾽, ἐπειδὰν ἐμβάλῃς ἅπαξ. AIO. τένων; 
βατράχων κύκνων ϑαυμαστα. AIO. κατακέλευε δή. 
ὦ ὀπόπ,. ὦ ὀπόπ. 
βοεκεκεχὲξ κοὰξ κοάξ, 
βοεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. 210 
λιμναῖα κρηνῶν τέκνα, 
ξύναυλον ὕμνων βοὰν 
φϑεγξώμεϑ' εὔγηρυν ἐμὰν ἀοιδάν, 
κοὰξ κοάξ, 
ἣν ἀμφὶ Νυσήιον 218 
Διὸς Διόνυσον ἐν 
“ίμναις ἰαχήσαμεν, 
ἡνίχ᾽ ὃ κραιπαλόκωμος 
τοῖς ἱεροῖσι Χύτροισι 
χωρεῖ κατ᾽ ἐμὸν τέμενος λαῶν ὄχλος. 
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βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. 

modo. ἐγὼ. δέ γ᾽ ἀλγεῖν 6 ἄρχομαι 
. τὸν ὄρρον, ὦ κοὰξ xoc&- 

ὑμῖν δ᾽ ἴσως οὐδὲν μέλει. 
ΒΑΤ. βοεκεκεκὲξ κοὰξ κοαξ. 
Ζ10. ἀλλ᾽ ἐξόλοισϑ᾽ αὐτῷ xoa: 

οὐδὲν γάρ ἐστ᾽ ἀλλ᾽ ἢ κοάξ. 
BAT. εἰκότως γ᾽, ὦ πολλὰ πράττων 

ἐμὲ γὰρ ἔστερξαν μὲν εὔλυροέτε Μοῦσαι 
καὶ κεροβάτας Πάν. 0 καλαμόφϑογγα παίζων" 
προσεπιτέρπεται δ᾽ 0 φορμικτὰς AmOAAQV, 
ἕνεκα δόνακος. ὃν ὑπολύριον 
ἔνυδρον ἐν λίμναις τρέφω. 
βοεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. 

AIO. ἐγὼ δὲ φλυκταίνας γ᾽ ἔχω, 
χὠ πρωκτὸς ἰδίει πάλαι, 
xGv αὐτίκ᾽ ἐγκύψας ἐρεῖ --- 

BAT. βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. 

110. ἀλλ᾽, ὦ φιλῳδὸν γένος, 
παύσασϑε. BAT. μᾶλλον μὲν οὖν 
φϑεγξόμεσϑ',, εἰ δή ποτ᾽ εὐ-- 
ἡλίοις ἐν ἁμέραισιν 
ἡλάμεσϑα διὰ κυπείρου 
καὶ φλέω. χαίροντες ὠδῆς 
πολυχολύμβοισι μέλεσιν, 
ἢ Διὸς φεύγοντες ὄμβρον 
ἔνυδρον ἐν βυϑῷ χορείαν 
αἰόλαν ἐφϑεγξάμεσϑα 
πομφολυγοπαφλάσμασιν. 
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. 

AIO. τουτὶ παρ᾽ ὑμῶν λαμβάνω. 
BAT. δεινά τἄρα πεισόμεσϑα. 

181 

220 

240 

215 

250 
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AIO. δεινότερα δ᾽ ἔγωγ᾽. ἐλαύνων 
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εἰ διαρραγήσομαι. 255 
βοεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. Qu 

οἰμώξετ᾽ - ov γάρ μοι μέλει. 
ἀλλὰ μὴν κεκραξόμεσϑαά γ᾽ 
ὁπόσον ἡ φάρυγξ ἂν ἡμῶν 
χανδάνῃ δι᾽ ἡμέρας 260 
βοεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. 
τούτῳ γὰρ οὐ νικήσετε. 
οὐδὲ μὴν ἡμᾶς σὺ πάντως. 
[οὐδὲ μὴν ὑμεῖς γ᾽ ἐμὲ] 
οὐδέποτε" κεκράξομαι γὰρ 
κἄν με δῇ δι᾽ ἡμέρας, 265 
(βοεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ,) 
ἕως ἂν ὑμῶν ἐπικρατήσω τῷ κοάξ, 
βοεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. 
ἔμελλον ἄρα παύσειν ποϑ᾽ ὑμᾶς τοῦ κοαξ. 
ὦ παῦε παῦε, παραβαλοῦ τῷ κωπίῳ. 
ἔκβαιν᾽, ἀπόδος τὸν ναῦλον. AIO. ἔχε δὴ và- 

βολῶ. 270 
ὁ Ξανϑίας. ποῦ Ξανϑίας; ἡ Ξανϑία; 

ἰαῦ. AIO. βάδιξε δεῦρο. ΞΑ͂Ν. χαῖρ᾽, ὦ δέσποτα. 
τί ἐστι τἀνταυϑοῖ; SAN. σκότος καὶ βόρβορος. 
κατεῖδες οὖν που τοὺς πατραλοίας αὐτόϑι 
καὶ τοὺς ἐπιόρκους. οὖς ἐλεῦθε ἡμῖν; &AN. σὺ 

δ᾽ οὔ 915 3 

vi τὸν Ποσειδῶ ᾽γωγε, xoi n γ᾽ ὁρῶ. 
ἄγε δή. τί ̓ δρῶμεν; ΞΩ͂Ν. προϊέναι βέλτιστα νῶν, — 
ὡς οὗτος ὁ τόπος ἐστὶν οὗ τὰ ϑηρία 
τὰ δείν᾽ ἔφασκ᾽ ἐκεῖνος. 410. ὡς οἰμώξεται. 
ἠλαξονεύεϑ'᾽, ἵνα φοβηϑείην ἐγώ, 280 
εἰδώς μὲ μάχιμον ὄντα, φιλοτιμούμενος. 

πον: OE SR REL ea. 
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ουδὲν γὰρ οὕτω γαῦρόν ἐσϑ' ὡς Ἡρακλῆς. 
ἐγὼ δέ y ̓ εὐξαίμην ἃ ἂν ἐντυχεῖν τινι, 
λαβεῦν T ἀγώνισμ᾽ ἄξιόν τι τῆς ὁδοῦ. 

. νὴ τὸν Ζ]ία- καὶ μὴν αἰσϑάνομαι ψόφου τινός. 985 
ποὺ ποῦ ᾽στιν; ΞΑ͂Ν. ἐξόπισϑεν. AIO. ἐξό-- 

πισϑ' ἴϑι. 
. ἀλλ᾽ ἐστὶν ἐν τῷ πρόσϑε. AIO. πρόσϑε vvv ἴϑι. 
. Xo μὴν ὁρῶ νὴ τὸν Ζέα ϑηρίον μέγα. 
ποῖόν τι; EKAN. δεινόν: παντοδαπὸν γοῦν γίγ- 

νεται" 
τότε μέν γε βοῦς, νυνὶ δ᾽ ὀρεύς, τότε δ᾽ αὖ γυνὴ 290 
ὡραιοτάτη τις. AIO. ποῦ ̓ στι; φέρ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν ἴω. 

. ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ αὖ γυνή ̓ στιν, ἀλλ᾽ ἤδη κύων. 
᾿Ἔμπουσα τοίνυν ἐστί. RAN. πυρὶ γοῦν λάμπεται 
ἅπαν τὸ πρόσωπον. AIO. καὶ σκέλος χαλκοῦν ἔχει; 

; νὴ τὸν Ποσειδῶ, καὶ βολίτινον ϑάτερον, 295 
σάφ᾽ i691. AIO. ποῖ δῆτ᾽ ἂν τραποίμην; AAN. 

ποῖ δ᾽ ἐγώ; 
ἱερεῦ, διαφύλαξόν μ᾽ . ἵν᾽ ὦ σοι ξυμπότης. 

. ἀπολούμεϑ', ὦναξ Ἡράκλεις. AIO. οὐ μὴ κα-- 
λεῖς μ΄, 

ὠνθρωφ᾽., ἱκετεύω, μηδὲ κατερεῖς τοὔνομα. 
- Διόνυσε τοίνυν. 4100. τοῦτ᾽ ἔϑ᾽ ἧττον ϑατέρου. 
. i9" ἧπερ ἔρχει. δεῦρο δεῦρ᾽. ὦ δέσποτα. 801 
τί δ᾽ ἔστι; ΞΑ͂Ν. ϑάρρει: πάντ᾽ ἀγαϑὰ πεπρά- 

γαμεν, 
ἔξεστί e ὥσπερ Ἡγέλοχος ἡ ἡμῖν λέγειν" 
ἐκ κυμάτων γὰρ αὖϑις αὖ γαλῆν ὃ ὁρῶ. 
ἥμπουσα φρούδη. 410. κατόμοσον. ΞΑΝ. νὴ 

τὸν Za. 305 
καὖϑις κατόμοσον. EAN. νὴ AC. AIO. ὄμοσον. 

AAN. νὴ Δία. 
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οἴμοι τάλας. ὡς ὠχρέασ᾽ αὐτὴν ἰδών" 
ὁδὶ δὲ δείσας ὑπερεπυρρίασε σοῦ. 
οἴμοι, πόϑεν μοι τὰ κακὰ ταυτὶ προσέπεσεν ; 
τίν᾽ αἰτιάσωμαι ϑεῶν μ᾽ ἀπολλύναι; 810 
αἰϑέρα Διὸς δωμάτιον, ἢ χρόνου πόδα; 

. οὗτος. 410. τί ἔστιν; AN. οὐ κατήκουσας : 
AIO. τίνος: 

. αὐλῶν πνοῆς. 410. ἔγωγε, καὶ δάδων γέ με 
αὔρα τις εἰσέπνευσε μυστικωτάτη. 
ἀλλ᾽ ἠρεμεὶ πτήξαντες ἀκροασώμεϑα. 315 
Ἴακχ᾽. ὦ Ἴακχε. 
p 2 $3» 
Ioxy , ὦ loxys. 

. τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖν᾽. ὦ δέσποϑ'᾽. οἵ μεμνημένοι 
ἐνταῦϑά που παίξουσιν. οὗς ἔφραξε νῷν. 
ἄδουσι γοῦν τὸν Ἴακχον ὄνπερ Ζ])ιαγόρας. 320 
κἀμοὶ δοκοῦσιν. ἡσυχίαν τοίνυν ἄγειν 
βέλτιστόν ἐστιν. ὡς ἂν εἰδῶμεν σαφῶς. 
Ἴακχ᾽. ὦ πολυτιμήτοις ἕδραις ἐνθάδε ναίων, 
Ἴακχ᾽. ὦ Ἴακχε, 325 
ἐλϑὲ τόνδ᾽ ἀνὰ λειμῶνα χορεύσων. 
ὁσίους ἐς ϑιασώτας. 
πολύκαρπον μὲν τινάσσων 
περὶ κρατὶ σῷ βρύοντα 
στέφανον μύρτων- ϑρασεῖ δ᾽ ἐγκατακρούων 880 
ποδὶ τὰν ἀκόλαστον 
φιλοπαίγμονα τιμάν, 
χαρίτων πλεῖστον ἔχουσαν μέρος, ἁγνάν, ἱερὰν 335 
ὁσίοις μύσταις χορείαν. 
ὦ πότνια πολυτίμητε Ζήμητρος κόρη, 
ὡς ἡδύ μοι προσέπνευσε χοιρείων κρεῶν. 
οὔκουν ἀτρέμ᾽ ἕξεις, ἤν τι καὶ χορδῆς λάβῃς; 

324—336. — 340—353. 
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ΧΟΡ. ἔγειρε: φλογέας λαμπάδας ἐν χερσὶ [τινάσσων] 

i γὰρ ἥκει, 340 
Ἴαχχ᾽. ὦ Ἴακχε, 
νυκχτέρου τελετῆς φωσφόρος ἀστήρ. 
φλογὶ φέγγεται δὲ λειμών" 
γόνυ πάλλεται γερόντων᾽ 345 
ἀποσείονται δὲ λύπας 
χρονίους v' ἐτῶν παλαιῶν ἐνιαυτούς, 

ἱερᾶς ὑπὸ τιμᾶς. 
σὺ δὲ λαμπάδι φέγγων 350 
προβάδην ἔξαγ᾽ ἐπ᾿ ἀνθηρὸν ἕλειον δάπεδον 
χοροποιόν. μάκαρ. ἥβαν. 
εὐφημεῖν χρὴ κἀξίστασϑαι τοῖς ἡμετέροισι χο- 

Θοῖσιν 

ὅστις ἄπειρος τοιῶνδε λόγων. ἢ γνώμῃ μὴ καϑα- 
ρξύει, 355 

ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ᾽ εἶδεν μήτ᾽ ἐχό-- 
φευσεν, 

μηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττης Bonet" 

ἐτελέσϑη, 

ἢ βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει. μὴ ᾽ν καιρῷ τοῦτο 
ποιοῦσιν. 

ἢ στάσιν ἐχϑρὰν μὴ καταλύει. μηδ᾽ εὔκολός ἐστι 
πολέταις, 

ἀλλ᾽ ἀνεγείρει καὶ ῥιπίζει. κερδῶν ἰδίων ἐπι- 
QuuGv, 360 

ἢ τῆς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων καταδωροδὸο- 
κεῖται: 

ἢ προδίδωσιν φρούριον ῇ ναῦς, ἢ τἀπόρρητ᾽ 
ἀποπέμπει 

ἐξ “ἰγένης, Θωρυκίων ὦν, εἰκοστολόγος κακο-- 
δαίμων, 
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ἀσκώματα καὶ λίνα xol πίτταν διαπέμπων εἰς 
᾿ΕἘπίδαυρον, 

ἢ χρήματα ταῖς τῶν ἀντιπάλων ναυσὶν παρέχειν 
τινὰ πείϑει, 365 

ἢ κατατιλᾷ τῶν Excevoíov, κυκλίοισι χοροῖσιν 
ὑπάδων, 

ἢ τοὺς μισϑοὺς τῶν ποιητῶν δήτωρ ὧν εἶτ᾽ ἀπο- 
: 

τρώγει, 
κωμῳδηϑεὶς ἐν ταῖς πατρίοις τελεταῖς ταῖς τοῦ 

Διονύσου: 
, 3 - 5 3 - 5 A] , 

τούτοις αὐδῶ καύϑις ἀπαυδῶ καύϑις τὸ τρίτον 
μάλ᾽ ἀπαυδῶ 

ἐξίστασϑαι μύσταισι χοροῖς: ὑμεῖς δ᾽ ἀνεγείρετε 
μολπὴν 870 

καὶ παννυχίδας τὰς ἡμετέρας, αἵ τῇδε πρέπουσιν 
ἑορτῇ. 

χώρει νυν πᾶς ἀνδρείως 
εἰς τοὺς εὐανϑεῖς κόλπους 
λειμώνων ἐγκρούων 
κἀπισκώπτων 315 
καὶ παίζων καὶ χλευάξων. 
ἠρίστηται δ᾽ ἐξαρκούντως. 
ἀλλ᾽ ἔμβα χώπως ἀρεῖς 371 
τὴν Σώτειραν γενναίως 
τῇ φωνῇ μολπάξων, 
ἢ τὴν χώραν 380 
σώξειν φήσ᾽ ἐς τὰς ὥρας, 
κἂν Θωρυκίων μὴ βούληται. 381 
ἄγε νυν ἑτέραν ὕμνων ἰδέαν τὴν καρποφόρον βα- 

σίλειαν, 

372—316. — 311 —381. 
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Ζήμητρα ϑεάν, ἐπικοσμοῦντες ξαϑέοις μολπαῖς 
κελαδεῖτε. 

Ζήμητερ. ἁγνῶν ὀργίων 
ἄνασσα, συμπαραστάτει, 
καὶ σῶξε τὸν σαυτῆς χορόν" 
καί μ᾽ ἀσφαλῶς πανήμερον 
παῖσαί τε καὶ χορεῦσαι" 
καὶ πολλὰ μὲν γέλοιά μ᾽ εἰ- 
πεῖν, πολλὰ δὲ σπουδαῖα. καὶ 
τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως 
παίσαντα καὶ σκώψαντα νι- 
κήσαντα ταινιοῦσϑαι. 
ἄγ᾽ εἶα 
νῦν καὶ τὸν ὡραῖον ϑεὸν παρακαλεῖτε δεῦρο 
ὠδαῖσι, τὸν ξυνέμπορον τῆσδε τῆς χορείας. 
Ἴακχε πολυτίμητε, μέλος ἑορτῆς 
ἥδιστον εὑρών, δεῦρο συνακολούϑει 
πρὸς τὴν ϑεὸν καὶ δεῖξον ὡς 
ἄνευ πόνου πολλὴν ὁδὸν περαίνεις. 
Ἴακχε φιλοχορευτά. συμπρόπεμπέ με. 
σὺ γὰρ κατεσχίσω μὲν ἐπὶ γέλωτι 
κἀπ᾽ εὐτελείᾳ τόν τε σανδαλίσκον 
καὶ τὸ δάκος, κἀξεῦρες ὥστ᾽ 
ἀξημίους παίζειν τε καὶ χορεύειν. 
Ἴακχε φιλοχορευτά, συμπρόπεμπέ με. 
καὶ γὰρ παραβλέψας τι μειρακίδκης 
νῦν δὴ κατεῖδον, καὶ μάλ᾽ εὐπροσώπου, 
συμπαιστρίας. χιτωνίου 
παραρραγέντος τιτϑίον προκύψαν. 
Ἴακχε φιλοχορευτά, συμπρόπεμπέ με. 

384—388. — 389 --- 393 

394—397. — 440—444. — 444—447. 

390 

394 

395 

400 

410 
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ΒΑΤΡΑΧΟΙ. 

ἐγὼ δ᾽ ἀεί πως φιλακόλουϑός εἰμι καὶ μετ᾽ αὐτῆς 
παίξων χορεύειν βούλομαι. ΞΑ͂Ν. κἄγωγε πρός. 
βούλεσϑε δῆτα κοινῇ 
σκώψωμεν Aoyéónuovs 
ὃς ἑπτέτης ὧν οὐκ ἔφυσε φράτορας, 
νυνὶ δὲ δημαγωγεῖ 
ἐν τοῖς ἄνω νεκροῖσι. 
κἀστὶν τὰ πρῶτα τῆς ἐκεῖ μοχϑηρίας. 
τὸν Κλεισϑένη δ᾽ ἀχούω 
ἐν ταῖς ταφαῖσι πρωκχτὸν 
τίλλειν ἑαυτοῦ καὶ σπαράττειν τὰς γνάϑους" 
κἀκόπτετ᾽ ἐγκεκυφώς, 
κἄκλαε. κἀκεκράγξει 
Σεβῖνον. ὅστις ἐστὶν ἁἀναφλύστιος. 
καὶ Καλλίαν γέ φασι 
τοῦτον τὸν Ἱπποβίνου 
κύσϑου λεοντῆν ναυμαχεῖν ἐνημμένον. 
ἔχοιτ᾽ ἂν οὖν φράσαι νῷν 
Πλούτων᾽ ὅπου ᾽νϑάδ᾽ οἰκεῖ; 
ξένω γάρ ἐσμεν ἀρτίως ἀφιγμένω. 
μηδὲν μακρὰν ἀπέλϑης, 
μηδ᾽ αὖϑις ἐπανέρῃ με. 
ἀλλ᾽ ἴσϑ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν θύραν ἀφιγμένος. 
αἴροι᾽ ἂν αὖϑις, ὦ παῖ. ! 
τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα; 
ἀλλ᾽ ἦ Διὸς Κόρινϑος ἐν τοῖς στρώμασιν ; 
χωρεῖτε A 

-€ e 1 2 A! , ^ 9 , 

νῦν ἵερον ἀνὰ xvxAov ϑεᾶς. ἀνθϑοφορον 
A 

αλδος 
, τ , - τῷ - 

παίζοντες oig μετουσία ϑεοφιλοῦς ἑορτῆς. 
ἐγὼ δὲ σὺν ταῖσιν κόραις εἶμι καὶ γυναιξίν, 
οὗ παννυχίζουσιν ϑεῶ,. φέγγος ἱερὸν οἴσων. 

416 

420 

480 

435 

440 
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χωρῶμεν ἐς πολυρρόδους 448 
λειμῶνας ἀνθεμώδεις, 
τὸν ἡμέτερον τρόπον, 450 
τὸν καλλιχορώτατον. 
παίζοντες, ὃν ὄλβιαι 
Μοῖραι ξυνάγουσιν. 
μόνοις γὰρ ἡμῖν ἥλιος 
καὶ φέγγος ἱλαρόν ἐστιν, 455 
ὅσοι μεμυήμεϑ᾽ εὐ-- 
σεβῆ vs διήγομεν 
τρόπον περὶ τοὺς ξένους 
καὶ τοὺς ἰδιώτας. 
ἄγε δὴ τίνα τρόπον τὴν ϑύραν κόψω; τίνα; 460 
πῶς ἐνθάδ᾽ ἄρα κόπτουσιν οὑπιχώριοι; 

. οὐ μὴ διατρίψεις, ἀλλὰ γεῦσαι τῆς ϑύρας, 
καϑ' Ἡρακλέα τὸ σχῆμα καὶ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. 
παῖ παῖ. 414. τίς οὗτος; AIO. Ἡρακλῆς ὁ καρ- 

τερός. 
οὐ βδελυρὲ κἀναίσχυντε καὶ τολμηρὲ σὺ 465 
καὶ μιαρὲ καὶ παμμίαθρε καὶ μιαρώτατε, 
ὃς τὸν κύν᾽ ἡμῶν ἐξελάσας τὸν Κέρβερον 
ἀπῇξας ἄγχων κἀποδρὰς ὥχου λαβών, 
ὃν ἐγὼ ᾿᾽φύλαττον. ἀλλὰ νῦν ἔχει μέσος" 
τοία Στυγός σε μελανοκάρδιος πέτρα 470 
᾿'Δχερόντιός τε σκόπελος αἱματοσταγὴς 
φρουροῦσι. Κωκυτοῦ τε περίδρομοι κύνες, 
'Ἔχιδνά 8᾽ ἑκατογκέφαλος. ἣ τὰ σπλάγχνα Gov 
διασπαράξει. πνευμόνων τ᾿ ἀνϑάψεται 
Ταρτησία μύραινα: τὼ νεφρὼ δέσου 476 
αὐτοῖσιν ἐντέροισιν ἡματωμένω 
διασπάσονται Γοργόνες Τιϑοάσιαι, 

448—453. — 454---459. 
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ἐφ᾽ ἃς ἐγὼ δρομαῖον ὁρμήσω πόδα. 
EAN. οὗτος. τί δέδρακας; AIO. ἐγκέχοδα- κάλει ϑεόν. 
EAN. ὦ καταγέλαστ᾽ , οὔκουν ἀναστήσει ταχὺ 480 

AIO. 

GO EP. 

πρίν τινά σ᾽ ἰδεῖν ἀλλότριον; AIO. ἀλλ᾽ ὡρακιῶ. 
ἀλλ᾽ οἷσε πρὸς τὴν καρδίαν μου Gzoyyutv. 

. ἐδοὺ λαβε. προσϑοῦ. ποῦ ᾽στιν; ὦ χρυσοῖ ϑεοί, 
ἐνταῦϑ᾽ ἔχεις τὴν καρδίαν; AIO. δείσασα γὰρ 
εἰς τὴν κάτω μου κοιλίαν καϑείρπυσεν. 485 

. ὦ δειλότατε ϑεῶν σὺ κἀνϑρώπων. AIO. ἐγὼ 
πῶς δειλός. ὅστις σπογγιὰν ἤτησά σε: 
οὐκ &v γ᾽ ἕτερος ταῦτ᾽ εἰργάσατ᾽ ἀνήρ. ΞΑ͂Ν. ἀλ- 

λὰ τί; 

κατέκειτ᾽ ἂν ὀσφραινόμενος. εἴπερ δειλὸς ἦν" 
ἐγὼ δ᾽ ἀνέστην καὶ προσέτ᾽ ἀπεψησάμην. 490 

. ἀνδρεῖά y^ , ὦ Πόσειδον. 210. οἶμαι νὴ Δία. 
σὺ δ᾽ οὐκ ἔδεισας τὸν ψόφον τῶν ῥημάτων 
καὶ τὰς ἀπειλάς; RAN. οὐ μὰ Zt οὐδ᾽ ἐφρόν- 

τισα. 

ἴϑινυν. ἐπειδὴ ληματιᾷς κἀνδρεῖος si, 
* Ἁ - 23 , * e. Ἁ ' ^ 

Gv μὲν γενοῦ yo, τὸ ῥόπαλον τουτὶ λαβὼν 498 

καὶ τὴν λεοντῆν. εἴπερ ἀφοβόσπλαγχνος εἶ" 
ἐγὼ δ᾽ ἔσομαί σοι σκευοφόρος ἐν τῷ μέρει. 

. φέρε δὴ ταχέως αὔτ᾽ * οὐ γὰρ ἀλλὰ πειστέον" φεὲθρὲ 01] τᾶχ peo | 
καὶ βλέψον εἰς τὸν ἩΙρακλειοξανϑίαν, 
εἰ δειλὸς ἔσομαι καὶ κατὰ σὲ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. 500 
μὰ AU ἀλλ᾽ ἀληϑῶς οὐκ Μελίτης μαστιγίας. 
gégs vvv, ἐγὼ τὰ στρώματ᾽ αἴρωμαι ταδί. 
ὦ φίλταϑ᾽ ἥκεις Ἡράκλεις; δεῦρ᾽ εἴσιϑι. 
] γὰρ ϑεός σ᾽ ὡς ἐπύϑεϑ᾽ ἥκοντ᾽ : εὐϑέως 

ἔπεττεν ἄρτους, ἦψε κατερικτῶν χύτρας 905 

ἔτνους δυ᾽ ἢ τρεῖς, βοῦν ἀπηνϑράκιξ᾽ ὅλον, 
πλακοῦντας ὦπτα, κολλάβους. ἀλλ᾽ εἴσιϑι. 

"P 
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SAN. κάλλιστ᾽. ἐπαινῶ. ΘΕΡ. μὰ τὸν 'AxóAAQ οὐ μή 
σ᾽ ἐγὼ 

περιόψομἀπελϑόντ᾽, ἐπεί τοι καὶ κρέα 
3 2 ΄, , , 
ἀνέβραττεν 0ovíQeux, καὶ τραγήματα 510 

ΘΕΡ. 

épovys, κῴώνον ἀνεκεράννυ γλυκύτατον. 
ἀλλ᾽ εἴσιϑ᾽ ἅμ᾽ ἐμοί. AN. πάνυ καλῶς. ΘΕΡ. 

ληρεῖς ἔχων" 
οὐ γάρ σ᾽ ἀφήσω. καὶ γὰρ αὐλητρίς γέ σοι 
ἤδη ᾽νδον ἔσϑ᾽ ὡραιοτάτη κὠρχηστρέδες 
ἕτεραν δυ᾽ ἢ τρεῖς. ΞΑ͂Ν. πῶς λέγεις; ὀρχη- 

στρίδες ; 515 

ἡβυλλιῶσαι κἄρτι παρατετιλμέναι. 
ἀλλ᾽ εἴσιϑ᾽. ὡς ὁ μάγειρος ἤδη τὰ τεμάχη 
ἤμελλ᾽ ἀφαιρεῖν χὴ τράπεζ᾽ εἰσήρετο. 

. ἴϑινυν, φράσον πρώτιστα ταῖς ὀρχηστρίσιν 
ταῖς ἔνδον οὔσαις αὐτὸς ὡς εἰσέρχομαι. 520 
ὁ παῖς, ἀκολούϑει δεῦρο τὰ σκεύη φέρων. 
ἐπίσχες οὗτος. οὔ τέπου σπουδὴν ποιεῖ, 
ὁτιή σε παίζων Ἡρακλέα ᾽νεσκεύασα; 
οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων, ὦ Ξανϑία, 
ἀλλ᾽ ἀράμενος οἴσεις πάλιν τὰ στρώματα; 525 

. τί δ᾽ ἔστιν; οὐ δή πού μ᾽ ἀφελέσϑαι διανοεῖ 
ἅδωκας αὐτός; 410. οὐ τάχ᾽. ἀλλ᾽ ἤδη ποιῶ. 

, M , -- n 2.9 ' L4 

κατάϑου τὸ δέρμα. AN. ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι 
χαὶ τοῖς ϑεοῖσιν ἐπιτρέπω. IO. ποίοις ϑεοῖς; 

τὸ δὲ προσδοκῆσαί σ᾽ οὐκ ἀνόητον καὶ κενὸν 580 
ὡς δοῦλος ὧν καὶ ϑνητὸς ᾿λκμήνης ἔσει; 
3 , - s? M 5.5 »" , 

. ἀμέλει, καλῶς" ἔχ᾽ αὐτ΄. ἴσως γὰρ τοί ποτε 
ἐμοῦ δεηϑείης ἄν. εἰ ϑεὸς ϑέλοι. 
ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἐστι 534 
νοῦν ἔχοντος καὶ φρένας καὶ 

034—548. — 590--- 604, 
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πολλὰ περιπεπλευκότος, 585 
ὠετακυλινδεῖν αὑτὸν ἀεὶ 
πρὸς τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον 
μᾶλλον ἢ γεγραμμένην 
εἰκόν᾽ ἑστάναι. λαβόνϑ' ἕν 
σχῆμα: τὸ δὲ μεταστρέφεσϑαι 
πρὸς τὸ μαλϑακώτερον 
δεξιοῦ πρὸς ἀνδρός ἐστι 540 
καὶ φύσει Θηφαμένους. : 

οὐ γὰρ ἂν γέλοιον ἣν, εἶ 

Ξανϑίας μὲν δοῦλος ὧν ἐν 

στρώμασιν Μιλησίοις 
ἀνατετραμμένος κυνῶν ὀρ-- 

nS) uS. f 2 ^e? ? 

χηστρίδ᾽. eic ἤτησεν ἀμίδ΄. ἐ- 
γὼ δὲ πρὸς τοῦτον βλέπων 
τοὐρεβίνϑου ᾿δραττόμην ov- 64 

fi ? - 

τος δ᾽ ἅτ᾽ Qv καὐτὸς πανοῦργος 

εἶδε, κατ᾽ ἐκ τῆς γνάϑου 
' , 2 , 

πυξ πατάξας μουξέκοψε 

οι 

τοὺς χοροὺς τοὺς προσϑίους:; 548 
Πλαϑάνη. Πλαϑάνη, δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽ - ὁ πανοῦργος 

οὑτοσί, 
ὃς εἰς τὸ πανδοκεῖον εἰσελϑών ποτε 550 
ἑκκαίδεκ᾽ ἄρτους κατέφαγ᾽ ἡμῶν. I1AA. νὴ Zo, 

ἐκεῖνος αὐτὸς δῆτα. Ξ4Ν. κακὸν ἥκει τινί. 
καὶ κρέα γε πρὸς τούτοισιν ἀνάβραστ᾽ εἴκοσιν 
ἀν᾽ ἡμιωβολιαῖα. ΞΑ͂Ν. δώδει τις δίκην. — 554 
καὶ τὰ σκόροδα τὰ πολλά. 4210. ληρεῖς, ὦ γύναι, 
xovx οἶσϑ᾽ ὅ τι λέγεις. ΠΑ͂Ν. οὐ μὲν οὖν gue 

προσεδόκας, 
ὁτιὴ κοθόρνους εἶχες. ἂν γνῶναί σ᾽ ἔτι; 
τί δαί; τὸ πολὺ τάριχος οὐκ εἴρηκά πω. 
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μὰ ZU , οὐδὲ τὸν τυρόν γε τὸν χλωρόν, τάλαν, 
ὃν οὗτος αὐτοῖς τοῖς ταλάροις κατήσϑιεν. 660 
κἄπειτ᾽ ἐπειδὴ τἀργύριον ἐπραττόμην, 
ἔβλεψεν εἴς TES δριμὺ καἀμυκᾶτό γε. 
τούτου πάνυ τοὔργον, οὗτος ὁ τρόπος πανταχοῦ. 
καὶ τὸ ξίφος γ᾽ ἐσπᾶτο, μαίνεσϑαι δοκῶν. 
νὴ Zia, τάλαινα. ΠΑ͂Ν. νὼ δὲ δεισάσα γέπου 
ἐπὶ τὴν κατήλιφ᾽ εὐθὺς ἀνεπηδήσαμεν" 566 
ὁ δ᾽ ὥχετ᾽ ἐξάξας ye τὰς ψιάϑους λαβῶν. 
καὶ τοῦτο τούτου τοὔργον. ἀλλ᾽ ἐχρὴν τι δρᾶν. 
ἴϑι δὴ κάλεσον τὸν προστάτην Κλέωνά μοι. 
σὺ δ᾽ ἔμοιγ᾽ . ἐάνπερ ἐπιτύχῃς., Ὑπέρβολον, 570 
ἵν᾽ αὐτὸν ἐπιτρίψωμεν. ΠΑ͂Ν. ὦ μιαρὰ φαρυγξ, 
ὡς ἡδέως ἄν σου λίϑῳ τοὺς γομφίους 

κόπτοιμ᾽ ἄν. οἷς μου κατέφαγες τὰ φορτία. 
ἐγὼ δέ γ᾽ εἰς τὸ βάραϑρον ἐμβάλοιμί σε. 
ἐγὼ δὲ τὸν λάρυγγ᾽ ἂν ἐκτέμοιμί σου, 575 
δρέπανον λαβοῦσ᾽. ᾧ τὰς χόλικας κατέσπασας. 
ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἐπὶ τὸν Κλέων᾽. ὃς αὐτοῦ τήμερον 
ἐκπηνιεῖται ταῦτα προσκαλούμενος. 
κάκιστ᾽ ἀπολοίμην, Ξανϑίαν εἰ μὴ φιλῶ. 
οἶδ᾽ οἶδα τὸν νοῦν: παῦε παῦε τοῦ λόγου. 580 
οὐκ ἂν γενοίμην Ἡρακλῆς ἄν. AIO. μηδαμῶς, 
ὦ Ξανϑίδιον. ΞΑ͂Ν. καὶ πῶς ἂν ᾿Δλκμήνης ἐγὼ 
υἱὸς γενοίμην. δοῦλος ἅμα καὶ ϑνητὸς Ov; 
οἶδ᾽ οἶδ᾽ ὅτι ϑυμοῖ, καὶ δικαίως αὐτὸ δρᾷς" 
κἂν εἴ με τύπτοις. οὐκ ἂν ἀντείποιμί GOL. 585 
ἀλλ᾽ ἤν Ge τοῦ λοιποῦ ποτ᾽ ἀφέλωμαι χρόνου, 
πρόρριξος αὐτός. ἡ γυνή. τὰ παιδία. 
κάκιστ᾽ ἀπολοίμην. κἀρχέδημος ὁ γλάμων. 
δέχομαι τὸν ὅρκον, κἀπὶ τούτοις λαμβάνω. 
νῦν σὸν ἔργον ἔστ᾽. ἐπειδὴ 690 

ARISTOPH, []. 13 



194 

AIA. 

BATPAXOX. E. o 

τὴν στολὴν εἴληφας. ἥνπερ 
εἶχες ἐξ ἀρχῆς, πάλιν 
ἀνανεάξειν * * 
καὶ βλέπειν αὖϑις τὸ δεινόν, 
τοῦ ϑεοῦ μεμνημένον 
ᾧπερ εἰκάξεις σεαυτόν. 
εἰ δὲ παραληρῶν ἁλώσει 
κἀκβαλεῖς τι μαλϑακόν, 695 

αὖϑις αἴ [gea d od σ᾽ ἀνάγκη 

σται πάλιν τὰ στρώματα. 

οὐ κακῶς. ὦνδρες, παραινεῖτ᾽, 
ἀλλὰ καὐτὸς τυγχάνω ταῦτ᾽ 
ἄρτι συννοούμενος. 
ὅτι μὲν οὖν, ἣν χρηστὸν 1j τι, 
ταῦτ᾽ ἀφαιρεῖσϑαι πάλιν πει-- 600 

ράσεταί μ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι. 
ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ παρέξω 
3 ' E) E ' - 
μαυτὸν ἀνδρεῖον τὸ λῆμα 
καὶ βλέποντ᾽ ὀρίγανον. 
δεῖν δ᾽ ἔοικεν. ὡς ἀκούω 

τῆς ϑύρας καὶ E? ψόφον. 

ξυνδεῖτε ταχέως τουτονὶ τὸν κυνοκλόπον, 605 

ἵνα δῷ δίκην" ἀνύετον. AIO. ἥκει τῷ κακόν. 

. οὐκ ἐς κόρακας; μὴ πρόσιτον. 414. εἶεν. καὶ 

μάχει: 

ὁ Διτύλας χὠ Σκεβλύας qo Παρδόκας 

χωρεῖτε δευρὶ καὶ μάχεσϑε τουτῳί. 

εἶτ᾽ οὐχὶ δεινὰ ταῦτα, τύπτειν τουτονὶ 610 

κλέπτοντα προσέτ᾽ ἀλλότρια: 414. μάλλ᾽ ὑπερ- 

gua. 

σχέτλια μὲν οὖν καὶ δεινά. EAN. καὶ μὴν νὴ Δία, 

εἰ πώποτ᾽ ἦλϑον δεῦρ᾽. ἐθέλω τεϑνηκέναι, : 
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ἢ ̓κλεψα τῶν σῶν ἄξιόν τι καὶ τριχός. 
καί σοι ποιήσω πρᾶγμα γενναῖον πάνυ" 615 
βασάνιξε γὰρ τὸν παῖδα τουτονὶ λαβῶν, 
x&v ποτέ μ᾽ ἕλῃς ἀδικοῦντ᾽, ἀπόκτεινόν μ 

ἄγων. 
καὶ πῶς βασανίσω; ΞΑ͂Ν. πάντα τρόπον. ἐν 

κλίμακι 
δήσας. κρεμάσας, ὑστριχίδι μαστιγῶν. δέρων, 
στρεβλῶν. ἔτι δ᾽ ἐς τὰς ῥῖνας ὄξος ἐγχέων, 620 
πλίνϑους ἐπιτιϑείς, πάντα τἄλλα, πλὴν πράσῳ 
μὴ τύπτε τοῦτον μηδὲ γητείῳ νέῳ. 
δίκαιος ὁ λόγος - κἄν τι πηρώσω γέ δοι 
τὸν παῖδα τύπτων. τἀργύριόν σοι κείσεται. 
μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽. οὕτω δὲ βασάνιξ᾽ ἀπαγαγών. 625 
αὐτοῦ μὲν οὖν. ἵνα σοὶ κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς λέγῃ. 
κατάϑου σὺ τὰ σκεύη ταχέως. χώπως ἐρεῖς 
ἐνταῦϑα μηδὲν ψεῦδος. 410. ἀγορεύω τινὶ 
ἐμὲ μὴ βασανίζειν ἀϑάνατον ὄντ᾽ - εἰ δὲ μή, 
αὐτὸς σεαυτὸν αἰτιῶ. 414. λέγεις δὲ τί; 680 
ἀϑάνατος εἶναί φημι Διόνυσος Διός, 
τοῦτον δὲ δοῦλον. 414. ταῦτ᾽ ἀκούεις; ΞΑ͂Ν. 

φήμ᾽ ἐγώ. 
καὶ πολύ γε μᾶλλόν ἐστι μαστιγωτέος" 
εἴπερ ϑεὸς γάρ ἐστιν. οὐκ αἰσϑήσεται. 
τί δῆτ᾽. ἐπειδὴ καὶ σὺ φὴς εἶναι ϑεός, 635 
οὐ καὶ σὺ τύπτει τὰς ἴσας πληγὰς ἐμοί; 

. δίκαιος ὁ λόγος" χὠώπότερον ἂν νῶν ἴδῃς 
χλαύσαντα πρότερον ἢ προτιμήσαντά τι 

τυπτόμενον, εἶναι τοῦτον ἡγοῦ μὴ. ϑεόν. 
ovx ἔσϑ᾽ ὅπως οὐκ εἶ σὺ γεννάδας ἀνήρ᾽ 640 
χωρεῖς γὰρ εἰς τὸ δίκαιον. ἀποδύεσϑε δή. 
πῶς ovv βασανιεῖς νὼ δικαίως; 414. ῥαδίως" 

15 
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πληγὴν παρὰ πληγὴν ἑκάτερον. ΞΑ͂Ν. καλῶς 
λέγεις. : 

ἰδού, σκόπει vvv ἤν μ᾽ ὑποκινήσαντ᾽ ἴδῃς. 
ἤδη ᾿πάταξά σ΄. Ξ4Ν. οὐ μὰ ZU. 414. οὐδ᾽ 

ἐμοὶ δοκεῖς. 645 
ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἐπὶ τονδὶ xol πατάξω. 210. πηνίκα; 
καὶ δὴ ᾽πάταξα. AIO. κἄτα πῶς οὐκ ἔπταρον; 
οὐκ οἶδα“ τουδὶ δ᾽ αὖϑις ἀποπειράσομαι. 
οὔκουν ἀνύσεις ; ἰατταταῖ. 4114. τί τἀτταταῖ ; 
μῶν ὠδυνήϑης: SAN. οὐ μὰ Zt , ἀλλ᾽ ἐφρόντισα 

ὁπόϑ᾽ Ἡράκλεια τὰν Ζιομείοις γίγνεται. 651 
ἄνϑρωπος ἱερός. δεῦρο πάλιν βαδιστέον. 
ἰοὺ ἰού. 414. τί ἔστιν; AIO. ἱππέας ὁρῶ. 
τί δῆτα κλάεις; 410. κρομμύων ὀσφραίνομαι. 
eim. εἰ προτιμᾶς οὐδέν; AIO. οὐδέν μοι μέλει. 655 
βαδιστέον τἄρ᾽ ἐστὶν ἐπὶ τονδὶ πάλιν. 
οἴμοι. 414. τί ἔστι; Ξ4Ν. τὴν ἄκανϑαν ἔξελε. 
τί τὸ πρᾶγμα τουτί; δεῦρο πάλιν βαδιστέον. 
"AnoAAov , 0g που 4ἤλον 1j Πυϑῶν᾽ ἔχεις. 
ἤλγησεν- οὐκ ἤκουσας; 410. οὐκ ἔγωγ᾽. ἐπεὶ 660 
ἴαμβον Ἱππώνακτος ἀνεμιμνησκόμην. 
οὐδὲν ποιεῖς γάρ , ἀλλὰ τὰς λαγόνας σπόδει. 
μὰ τὸν Zt , ἀλλ᾽ ἤδη πάρεχε τὴν γαστέρα. 
Πόσειδον, SAN. ἤλγησέν τις. 
ὃς Αἰγαίου πρῶνας ἢ γλαυκᾶς μέδεις 665 
ἁλὸς ἐν βένϑεσιν. 
οὔ τοι μὰ τὴν Δήμητρα δύναμαί πω μαϑεῖν 
ὁπότερος ὑμῶν ἐστι ϑεός. ἀλλ᾽ εἴσιτον" 
ὁ δεσπότης γὰρ αὐτὸς ὑμᾶς γνώσεται 670 
χή Φερσέφατϑ'. ἅτ᾽ ὄντε κἀκείνω ϑεώ. 
ὀρϑῶς λέγεις" ἐβουλόμην δ᾽ ἂν τοῦτό δὲ 
πρότερον νοῆσαι. πρὶν ἐμὲ τὰς πληγὰς λαβεῖν. 

TU E ENTRE ERIT ΉῊΣ RR 
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ΧΟΡ. Μοῦσα χορῶν ἱερῶν ἐπίβηϑι xal £49" ἐπὶ τέρψιν 
ἀοιδᾶς ἐμᾶς, 615 

τὸν πολὺν ὀψομένη λαῶν ὄχλον. ov σοφίαι 
μυρίαι κάϑηνται., 
φιλοτιμότεραι Κλεοφῶντος. ἐφ᾽ οὗ δὴ χείλεσιν 

ἀμφιλάλοις 
δεινὸν ἐπιβρέμεται 680 
Θρῃκία χελιδών, 
ἐπὶ βάρβαρον ἕζομένη πέταλον : 
κελαδεῖ δ᾽ ἐπίκλαυτον ἀηδόνιον νόμον. ἕως ἀπο- 

λεῖται. 

xov ἴσαι γένωνται. 685 
τὸν ἱερὸν χορὸν δίκαιόν ἐστι χρηστὰ τῇ πόλει 
ξυμπαραινεῖν καὶ διδάσκειν. πρῶτον οὖν ἡμῖν 

δοκεῖ 
ἐξισῶσαι τοὺς πολίτας κἀφελεῖν τὰ δείματα. 
κεῖ τις ἥμαρτε σφαλείς τι Φρυνίχου παλαίσμασιν, 

ἐγγενέσϑαι φημὶ χρῆναι τοῖς ὀλισϑοῦσιν τότε 690 
αἰτίαν ἐκϑεῖσι λῦσαι τὰς πρότερον ἁμαρτίας. 

εἶτ᾽ ἄτιμόν φημι χρῆναι μηδέν᾽ εἶν᾽ ἐν τῇ πόλει. 
καὶ γὰρ αἰσχρόν ἐστι τοὺς μὲν ναυμαχήσαντας 

μίαν 

καὶ Πλαταιᾶς εὐϑὺς εἶναι κἀντὶ δούλων δεσπότας. 

κοὐδὲ ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν μὴ οὐ καλῶς φάσκειν 
ἔχειν, 695 

2 2; 14 » » ' aux ^ ? 273 , 

ἀλλ᾽ ἑπαινῶ: uova γὰρ αὑτὰ νοῦν ἔχοντ᾽ ἐδρα- 

σατξ. 

πρὸς δὲ τούτοις εἰκὸς ὑμᾶς, ot μεϑ᾽ ὑμῶν πολλὰ δὴ 
qot πατέρες ἐναυμάχησαν καὶ προσήκουσιν γένει, 
τὴν μίαν ταύτην παρεῖναι, ξυμφορὰν αἰτουμένοις. 
ἀλλὰ τῆς ὀργῆς ἀνέντες. ὦ σοφώτατοι φύσει. 100 

675—705. — 706---757. 



ον ΡΣ ὙΦ Ῥω lor S NC Ms TU KER NIS das, LM BU oS TE RO νον γ 1 E L * r ^ L T4 z- A Si 4 «e P Ania, 
, s 4. M 

198 BATPAXO τὰ 

πάντας ἀνθρώπους ἕκόντες συγγενεῖς κτησώμεθα 

κἀπιτίμους καὶ πολίτας, ὅστις ἂν ξυνναυμαχῇ. 
i! m, dh , ? , 

εἰ δὲ τοῦτ᾽ ὀγκωσόμεσϑα κἀποσεμνυνούμεϑα, 
τὴν πόλιν καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκά- 

λαις, 
ς , , 3 5 5 n , , 

υστέρῳ χρόνῳ zov αὖϑις εὖ φρονεῖν ov δόξομεν. 
9 2 ? Α , M 3 “ 9 ἭἝ , er 

εἰ δ᾽ ἐγὼ ὀρϑὸς ἰδεῖν βίον ἀνέρος ἢ τρόπον ὅστις 
ἔτ᾽ οἰμώξεται, 706 

3 M 39$? € / € e - 3 - | 

οὐ πολυν οὐδ΄ ὁ πίϑηκος ovrog ὁ vOv évoyAQv, 

Κλειγένης ὁ μικρός, 
ὁ πονηρότατος βαλανεὺς ὁπόσοι κρατοῦσι κυκη- 

σιτέφρου 710 

alis 

ψευδολίτρου κονίας 

καὶ Κιμωλίας γῆς, 
χρόνον ἐνδιατρίψει: ἰδὼν δὲ τάδ᾽ οὐκ 
εἰρηνικὸς ἔσϑ', ἵνα μή ποτε κἀποδυϑῇ μεϑύων ἅἄ- 
νευ ξύλου βαδίζων. 716 | 

πολλάκις γ᾽ ἡμῖν ἔδοξεν ἡ πόλις πεπονϑέναι Ἢ 
ταυτὸν ἔς τε τῶν πολιτῶν τοὺς καλούς τε κάγα- 

ϑούς, : 
ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμα καὶ τὸ καινὸν χρυσίον. 120 
οὔτε γὰρ τούτοισιν οὖσιν οὐ κεκιβδηλευμένοις, 
ἀλλὰ καλλίστοις ἁπάντων, ὡς δοκεῖ, νομισμάτων, 
καὶ μόνοις ὀρϑῶς κοπεῖσι καὶ κεκωδωνισμένοις 
ἔν τε τοῖς Ελλησι καὶ τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ, 
49959" οὐδέν, ἀλλὰ τούτοις τοῖς πονηροῖς χαλ-- 

κίοις, 725 
χϑές τε xai πρώην κοπεῖσι τῷ κακίστῳ κόμματι, 
τῶν πολιτῶν 9' οὗς μὲν ἴσμεν εὐγενεῖς καὶ Go- 

φρονας 
ἄνδρας ὄντας καὶ δικαίους καὶ καλούς τε xXüya- 

ὕοῦς, 
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καὶ τραφέντας ἐν παλαίστραις καὶ χοροῖς καὶ uov- 
σικῇ, 

προσέλοῦμεν. τοῖς δὲ χαλκοῖς καὶ ξένοις καὶ πυρ-- 
θίαις 730 

καὶ πονηροῖς κἀκ πονηρῶν sig ἅπαντα χρώμεϑα 
ὑστάτοις ἀφιγμένοισιν. οἷσιν ἡ πόλις πρὸ τοῦ 
οὐδὲ φαρμακοῖσιν εἰκῆ ῥαδίως ἐχρήσατ᾽ &v. 
ἀλλὰ καὶ vOv, ὠνόητοι., μεταβαλόντες τοὺς τρό-- 

πους. 
χρῆσϑε τοῖς χρηστοῖσιν αὐϑις" καὶ κατορϑώσασι 

γὰρ 735 
εὔλογον: x&v τι σφαλῆτ᾽, ἐξ ἀξίου γοῦν τοῦ Ev- 

λου, 

ἤν τι καὶ πάσχητε. πάσχειν τοῖς σοφοῖς δοκήσετε. 
νὴ τὸν Ζία τὸν σωτῆρα, γεννάδας ἀνὴρ 
ὁ δεσπότης Gov. AN. πῶς γὰρ οὐχὶ γεννάδας, 
ὅστις γε πίνειν οἶδε καὶ βινεῖν μόνον; 740 
τὸ δὲ μὴ πατάξαι σ᾽ ἐξελεγχϑέντ᾽ ἄντικρυς, 
ὅτι δοῦλος ὧν ἔφασκες εἶναι δεσπότης. 
LÁ - 

. ᾧμωξε μέντἄν. 414. τοῦτο μέντοι δουλικὸν 
εὐϑὺς πεποίηκας, ὅπερ ἐγὼ χαίρω ποιῶν. 
χαίρεις, ἱκετεύω; 414. μάλλ᾽ ἐποπτεύειν δοκῶ, 
ὅταν καταράσωμαι λάϑρᾳ τῷ δεσπότῃ. 146 

. τί δὲ τονϑορύξων, ἡνίκ᾽ ἂν πληγὰς λαβὼν 
πολλὰς ἀπίῃς ϑύραξε; 414. καὶ τοῦϑ'᾽ ἥδομαι. 

. τί δὲ πολλὰ πράττων; 414. ὡς μὰ 4 οὐδὲν οἶδ᾽ 
᾽ , 

£yo. 

. ὁμόγνιε Ζεῦ καὶ παρακούων δεσποτῶν 150 

ἅττ᾽ ἂν λαλῶσι; 414. μἀλλὰ πλεῖν ἢ μαίνομαι. 
. τί δὲ τοῖς ϑύραξε ταῦτα καταλαλῶν; 414. ἐγώ; 

- - 2 

μὰ Δ᾽, ἀλλ᾽ ὅταν δρῶ τοῦτο, κἀκμιαίνομαι. 
. ὦ Φοῖβ᾽ 'άπολλον, ἔμβαλέ μοι τὴν δεξιάν, 
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καὶ δὸς κύσαι καὐτὸς XUGOV , καί μοι φράσον, 755 - 
πρὸς “"ός, ὃς ἡμῖν ἐστιν ὁμομαστιγίας, 
τίς οὗτος οὔνδον ἐστὶ ϑόρυβος χὴ βοὴ 
χώ λοιδορησμός; 414. «ἰσχύλου κεὐριπίδου. 
&. 414. πρᾶγμα. πρᾶγμα μέγα κεκίνηται, μέγα 
ἐν τοῖς νεκροῖσι καὶ στάσις πολλὴ πάνυ. 160 
&x τοῦ; 414. νόμος τις ἐνθάδ᾽ ἐστὶ κείμενος 
ἀπὸ τῶν τεχνῶν. ὅσαι μεγάλαι καὶ δεξιαί, 
τὸν ἄριστον ὄντα τῶν ἑαυτοῦ συντέχνων 
σίτησιν αὐτὸν ἐν πρυτανείῳ λαμβάνειν, 
ϑρόνον vs τοῦ Πλούτωνος ἕξῆς. Ξ4Ν. μαν- 

ϑάνω. 765 
ἕως ἀφίκοιτο τὴν τέχνην σοφώτερος 
ἕτερός τις αὐτοῦ: τότε δὲ παραχωρεῖν ἔδει. 

. τί δῆτα τουτὶ τεϑορύβηκεν Αἰσχύλον; 
ἐχεῖνος εἶχε τὸν τραγῳδικὸν ϑρόνον, 

ς "^ , ' , e M , 

ὡς ὧν χράτιστος την τέχνην. Ξ4Ν. νυνὶ δὲ τίς; 
ὅτε δὴ κατῆλϑ' Εὐριπίδης, ἐπεδείκνυτο 711 
τοῖς λωποδύταις καὶ τοῖσι βαλλαντιοτόμοις 

καὶ τοῖσι πατραλοίαισι καὶ τοιχωρύχοις, 
e 2 DAS A CF NJ -»Ὕ δ 2:49 ΄ 

ὁπὲρ ἔστ᾽ ἐν ἄιδου πλῆϑος, οἵ δ΄ ἀκροώμενοι 
τῶν ἀντιλογιῶν καὶ λυγισμῶν καὶ στροφῶν — 778 
ὑπερεμάνησαν. κἀνόμισαν σοφώτατον" 

M ?5 ^ 3 , τε , 
κᾶπειτ ἑπαρϑεὶς ἀντελαβετο vov ϑρονου, 

ἵν᾽ Αἰσχύλος καϑῆστο. AN. κοὐκ ἐβάλλετο; 
v VENE 2.€. Ὁ ν , , 5 3 

μὰ zi, ἀλλ΄ ὁ δῆμος ἀνεβόα κρίσιν ποιεῖν 
ὁπότερος εἴη τὴν τέχνην σοφώτερος. 780 

. ὁ τῶν πανούργων; ALA. νὴ 4, οὐράνιόν y 
Ω’ 

Οσον. 

. μετ᾽ Αἰσχύλου δ᾽ οὐκ ἦσαν ἕτεροι σύμμαχοι; 
ὀλίγον τὸ χρηστόν ἐστιν. ὥσπερ ἐνϑάδε. 

. τί δῆϑ᾽ ὁ Πλούτων δρᾶν παρασκευάξεται; 
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ἀγῶνα ποιεῖν αὐτίκα μάλα καὶ κρίσιν 785 
κἄλεγχον αὐτῶν τῆς τέχνης. AN. κἄπειτα πῶς 
οὐ καὶ Σοφοκλέης ἀντελάβετο τοῦ ϑρόνου; 
μὰ Δί οὐκ ἐκεῖνος. ἀλλ᾽ ἔκυσε μὲν Αἰσχύλον, 
ὅτε δὴ κατῆλϑε. κἀνέβαλε τὴν δεξιάν. 
κἀκεῖνος ὑπεχώρησεν αὐτῷ τοῦ ϑρόνου᾽ 790 
νυνὶ δ᾽ ἔμελλεν. ὡς ἔφη Κλειδημίδης. 
ἔφεδρος καϑεδεῖσϑαι" κἂν μὲν AlGqUAOG κρατῇ, 
ἕξειν κατὰ χώραν" εἰ δὲ μή. περὶ τῆς τέχνης 
διαγωνιεῖσϑ' ἔφασκε πρός γ᾽ Εὐριπίδην. 
τὸ χρῆμ᾽ ἄρ᾽ ἔσται; 414. νὴ 4, ὀλίγον ὕστε- 

Qov. 195 

κἀνταῦϑα δὴ τὰ δεινὰ κινηϑήσεται. 
καὶ γὰρ ταλάντῳ μουσικὴ σταϑμήσεται. 
τί δέ; μειαγωγήσουσι τὴν τραγῳδίαν ; 
καὶ κανόνας ἐξοίσουσι καὶ πήχεις ἐπῶν, 
καὶ πλαίσια ξύμπηκτα --- ΞΩ͂Ν. πλινϑεύσουσι 

γὴν; 800 
καὶ διαμέτρους καὶ σφῆνας. ὁ γὰρ Εὐριπίδης 
κατ᾽ ἔπος βασανιεῖν qo τὰς τραγῳδίας. 
ἤ που βαρέως οἶμαι τὸν 4ἰσχύλον φέρειν. 
ἔβλεψε δ᾽ οὖν ταυρηδὸν ἐγκύψας κάτω. 
κρινεῖ δὲ δὴ τίς ταῦτα; 414. τοῦτ᾽ ἦν δύσκολον" 
σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ἀπορίαν εὑρισχέτην. 806 
οὔτε γὰρ ᾿4ϑηναίοισι συνέβαιν᾽ “Αἰσχύλος, 

πολλοὺς ἴσως ἐνόμιξε τοὺς τοιχωρύχους. 
λῆρόν τε τἄλλ᾽ ἡγεῖτο τοῦ γνῶναι πέρι 

φύσεις ποιητῶν" εἶτα τῷ σῷ δεσπότῃ 810 
ἐπέτρεψαν , ὁτιὴ τῆς τέχνης ἐμπειθης ἦν. 

ἀλλ᾽ εἰσίωμεν- ὡς ὅταν γ᾽ ot δεσπόται 
ἐσπουδάκωσι. κλαύμαϑ' ἡμῖν γίγνεται. 
3 που δεινὸν ἐριβρεμέτας χόλον ἔνδοϑεν ἕξει, 
ἡνίχ᾽ ἂν ὀξύλαλον παρίδῃ ϑήγοντος ὀδόντα 810 
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ἀντιτέχνου" τότε δὴ μανίας ὑπὸ δεινῆς 
ὄμματα στροβήσεται. 

ἔσται δ᾽ ἱππολόφων τε λόγων κορυϑαίολα νείκη, 
δκινδαλάμων τε παραξόνια, σμιλεύματά τ᾽ ἔργων, 
φωτὸς ἀμυνομένου φρενοτέχτονος ἀνδρὸς 820 
ῥήμαϑ'᾽ ἱπποβάμονα. 
φρίξας δ᾽ αὐτοκόμου λοφιᾶς λασιαύχενα χαίταν, 
δεινὸν ἐπισκύνιον ξυνάγων βουχώμενος ἥσει 
δήματα γομφοπαγῆ, πινακηδὸν ἀποσπῶν 
γηγενεῖ φυσήματι" 825 
ἔνϑεν δὴ στοματουργὸς ἐπῶν βασανίστρια λίσπη 
γλῶσσ᾽, ἀνελισσομένη φϑονεροὺς κινοῦσα χαλι-- 

vovg, 
δήματα δαιομένη καταλεπτολογήδσει 
πνευμόνων πολὺν πόνον. 
οὐκ ἂν μεϑείμην τοῦ ϑρόνου. μὴ νουϑέτει. 880. 
κρείττων γὰρ εἶναί φημι τούτου τὴν τέχνην. 
Αἰσχύλε. τί σιγᾷς; αἰσϑάνει γὰρ τοῦ λόγου. 
ἀποσεμνυνεῖται πρῶτον. ἅπερ ἕκάστοτε 
ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐτερατεύετο. 
ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν. μὴ μεγάλα λίαν λέγε. 835 
ἐγῴώδα τοῦτον καὶ διέσκεμμαι πάλαι, 
ἄνϑρωπον ἀγριοποιόν., αὐθϑαδόστομον, 
ἔχοντ᾽ ἀχάλινον ἀκρατὲς ἀπύλωτον στόμα, 
ἀπεριλάλητον ; κομποφακελορρήμονα. 

ἄληϑες, ὦ παῖ τῆς ἀρουραίας ϑεοῦ; |. 840 
σὺ δή ue ταῦτ᾽, ὦ στωμυλιοσυλλεκτάδη 
καὶ πτωχοποιὲ καὶ ῥακιοσυρραπτάδη; 
ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων αὔτ᾽ ἐρεῖς. 410. παῦ᾽ »Αἰσχύλε, : 
καὶ μὴ πρὸς ὀργὴν σπλάγχνα ϑερμήνῃς κότῳ. 
οὐ δῆτα, πρίν γ᾽ ἂν τοῦτον ἀποφήνω σαφῶς 845 
τὸν χωλοποιόν, οἷος ὧν ϑρασύνεται. 

| 
: 

1 
I 
2 
Y 

| 
: 1 
1 

Ὶ 
b 
E 



AIAX. 

AIO. 

HTTP. 

AIO. 
AIZX. 

AIAX. 

410. 

XOP. 

BoUTPASX OC 203 

&ov' ἄρνα μέλαιναν παῖδες ἐξενέγκατε" 
τυφὼς γὰρ ἐκβαίνειν παρασκευαξεται. 
ὦ Κρητικὰς μὲν συλλέγων μονῳδίέας, 
γάμους δ᾽ ἀνοσίους εἰσφέρων εἰς τὴν τέχνην, 850 
ἐπίσχες οὗτος. ὦ πολυτίμητ᾽ Αἰσχύλε. 
ἀπὸ τῶν χαλαξῶν δ᾽, ὦ πονήρ᾽ Εὐριπίδη, 
ἄναγε σεαυτὸν ἐκποδών, εἰ σωφρονεῖς, 
ἵνα μὴ κεφαλαίῳ τὸν κρόταφόν cov ῥήματι 
ϑενὼν ὑπ᾽ ὀργῆς ἐκχέῃ τὸν Τήλεφον" 855 
σὺ δὲ μὴ πρὸς ὀργήν. Αἰσχύλ᾽, ἀλλὰ πραόνως 
ἔλεγχ᾽. ἐλέγχου: λοιδορεῖσθαι δ᾽ οὐ πρέπει 
ἄνδρας ποιητὰς ὥσπερ ἀρτοπώλιδας. 
σὺ δ᾽ εὐθὺς ὥσπερ πρῖνος ἐμπρησδ εὶς βοᾶς. 
ἕτοιμός εἰμ᾽ ἔγωγε. xoUx ἀναδύομαι, 860 
δάκνειν, δάκνεσϑαι πρότερος, εἰ τούτῳ δοκεῖ, 
τἄπη. τὰ μέλη. τὰ νεῦρα τῆς τραγῳδίας, 
καὶ νὴ Δία τὸν Πηλέα γε καὶ τὸν Αἴολον 
καὶ τὸν Μελέαγρον. κἄτι μάλα τὸν Τήλεφον. 
σὺ δὲ δὴ τί βουλεύει ποιεῖν; λέγ᾽. “ἰσχύλε. 868 
ἐβουλόμην μὲν οὐκ ἐρίζειν ἐνθ δε" 
οὐκ ἐξ ἴσου γάρ ἐστιν ἁγὼν νῷν. 410. τί δαί; 
ὅτι ἡ ποίησις οὐχὶ συντέϑνηκέ uot, 
τούτῳ δὲ συντέϑνηκεν, 69" ἕξει λέγειν. 
ὅμως δ᾽ ἐπειδή σοι δοκεῖ. δρᾶν ταῦτα χρή. 8170 
ἴϑι νυν λιβανωτὸν δεῦρό τις καὶ πῦρ δότω, 
ὅπως ἂν εὔξωμαι πρὸ τῶν σοφισμάτων, 
ἀγῶνα κρῖναι τόνδε μουσικώτατα" 
ὑμεῖς δὲ ταῖς Μούσαις τι μέλος ὑπάσατε. 
3 NC ES. , , e ' z 
ὦ ZÍL0G ἔννξα παρϑενοι ἀγναΐ 815 

Μοῦσαι. λεπτολόγους ξυνετὰς φρένας o καϑο- 
ρᾶτε 

3 ^ , e 2! , , ἀνδρῶν γνωμοτύπων. ὅταν εἰς ἔριν ὀξυμερίμνοις 
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ἔλθωσι στρεβλοῖσι παλαίσμασιν ἀντιλογοῦντες, 
ἔλϑετ᾽ ἐποψόμεναι δύναμιν ! 
δεινοτάτοιν στομάτοιν πορίσασϑαι 880 
ῥήματα καὶ παραπρίσματ᾽ ἐπῶν. 
νῦν γὰρ ἀγὼν σοφίας ὁ μέγας χωρεῖ πρὸς ἔργον 

ἤδη. 
εὔχεσϑε δὴ καὶ σφώ τι ; πρὶν τἄπη λέγειν 885 
“ήμητερ " ϑρέψασα τὴν ἐμὴν φρένα, 

εἶναί με τῶν σῶν ἄξιον μυστηρίων. 
ἐπίϑες λαβὼν δὴ καὶ σὺ λιβανωτόν. ETP. καλῶς" 
ἕτεροι γάρ εἰσιν οἷσιν εὔχομαι ϑεοῖς. 
ἴδιοί τινές Gov, κόμμα καινόν; ETP. καὶ μάλα. 890 
ἴϑι δὴ προσεύχου τοῖσιν ἰδιώταις ϑεοῖς. 
αἰϑήρ, ἐμὸν βόσκημα, καὶ γλώττης στρόφιγξ, 
καὶ ξύνεσι καὶ μυκτῆρες ὀσφραντήριοι; 
ὀρϑώς, u' ἐλέγχειν ὧν ἂν ἅπτωμαι λόγων. 

καὶ μὴν ἡμεῖς ἐπιϑυμοῦμεν 895 

παρὰ σοφοῖν ἀνδροῖν ἀκοῦσαι τινὰ λόγων 
ἐμμέλειαν - ἔπιτε δαΐαν ὁδόν. 
γλῶσσα μὲν γὰρ ἠγρίωται. 
λῆμα δ᾽ οὐκ ἄτολμον ἀμφοῖν, 
οὐδ᾽ ἀκίνητοι φρένες. 
προσδοκᾶν ovv εἰκός ἐστι 900. 
τὸν μὲν ἀστεῖον τι λέξαι 
καὶ κατερρινημένον, 
τὸν δ᾽ ἀνασπῶντ᾽ αὐτοπρέμνοις 
τοῖς λόγοισιν 

ἐμπεσόντα συσκεδᾶν πολ- 
λὰς ἀλινδήϑρας ἐπῶν. 

᾿ " —— LN 

τοῦτ ξωσις ον αὶ τωι VEU S To 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα χρὴ λέγειν: οὕτω δ᾽ ὅπως ἐρεῖ-- E 
τον 905 

895—904. — 992— 1003. 

ἘΝ 

ἐφ. Ns, Ἢ 

δεν τον... Adan 
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ἀστεῖα καὶ μήτ᾽ εἰκόνας μήϑ'᾽ ot. ἂν ἄλλος εἴποι. 
καὶ μὴν ἐμαυτὸν μέν ye, τὴν ποίησιν οἷός εἰμι, 
ἐν τοῖσιν ὑστάτοις φράσω. τοῦτον ὃὲ πρῶτ᾽ 

ἐλέγξω, 
ὡς ἦν ἀλαξὼν καὶ φέναξ. οἵοις ve τοὺς ϑεατὰς 
ἐξηπάτα. μώρους λαβὼν παρὰ Φρυνίχῳ τραφέν-- 

vus 910 

πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα τιν᾽ ἂν καϑῖσεν ἐγκαλύψας, 
"Aya τιν᾽ ἢ Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ δει-- 

κνύς, 
πρόσχημα τῆς τραγῳδίας, γρύξοντας οὐδὲ τουτί- 
μὰ τὸν Zt" οὐ δῆϑ᾽. ETP. ὃ δὲ χορός γ᾽ ἤρειδεν 

δρμαϑοὺς ἂν 
μελῶν ἐφεξῆς τέτταρας ξυνεχῶς Gv: οἱ δ᾽ ἐσί- 

γῶν. 915 

ἐγὼ δ᾽ ἔχαιρον τῇ σιωπῇ , XO μὲ τοῦτ᾽ ἕτερπεν 
οὐχ ἧττον ἢ νῦν οἵ λαλοῦντες. ETP. ἠλίϑιος ἄρ᾽ 

ἦσϑα, 

σάφ᾽ ἴσϑι. AIO. κἀμαυτῷ δοκῶ. τί δὲ ταῦτ᾽ ἔδροασ᾽ 
ὁ δεῖνα; 

ὑπ᾽ ἀλαζονείας, ἵν᾽ 0 ϑεατὴς προσδοκῶν καϑοῖτο, 
ὁπόϑ᾽ ἡ Νιόβη τι φϑέγξεται- τὸ δρᾶμα δ᾽ ἂν 

διήει. 920 
ὦ παμπόνηρος. οἷ᾽ ἄρ᾽ ἐφενακιξόμην ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
τί σκορδινᾷ καὶ δυσφορεῖς:; ETP. ὅτι αὐτὸν ἐξε-- 

λέγχω. 
κἄπειτ᾽ ἐπειδὴ ταῦτα ληρήσειε καὶ τὸ δρᾶμα 
ἤδη μεσοίη. ῥήματ᾽ ἂν βόεια δώδεκ᾽ εἶπεν, 
ὀφρῦς ἔχοντα καὶ λόφους, δείν᾽ ἄττα μορμο- 

ρωπᾶ, 925 
ἄγνωτα τοῖς ϑεωμένοις. ALX. οἴμοι τάλας. AIO. 

σιώπα. 
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σαφὲς δ᾽ ἂν εἶπεν οὐδὲ ἕν AIO. μὴ mois τοὺς 
ὀδόντας. 

ἀλλ᾽ ἢ Σκαμάνδρους, ἢ τάφρους, v] π᾿ ἀσπίδων 
ἐπόνταῦ 

γρυπαέτους χαλκηλάτους, καὶ ῥήμαϑ' ἱππόκθημνα, 

ἃ ξυμβαλεῖν οὐ ῥάδι᾽ jv. AIO. νὴ vovg ϑεούς, 
ἐγὼ γοῦν 930 

ἤδη ποτ᾽ ἐν μακρῷ χρόνῳ νυκτὸς διηγρύπνησα 
τὸν ξουϑὸν ἱππαλεκτρυόνα ζητῶν, τίς ἐστιν ὄρνις. 
σημεῖον ἐν ταῖς ναυσίν, ὠμαϑέστατ᾽, ἐνεγέγραπτο. 
ἐγὼ δὲ τὸν Φιλοξένου γ᾽ ὥμην Ἔρυξιν εἶναι. 
εἶτ᾽ ἐν τραγῳδίαις ἑ ἐχρὴν κἀλεκτρυόνα ποιῆσαι: : 
σὺ δ᾽, ὦ ϑεοῖσιν ἐχϑρέ, ποῖ᾽ ἄττ᾽ ἐστὶν ἅττ᾽ ἐποίεις ; 
οὐχ [nad exvovóvog μὰ Zt" οὐδὲ τραγελάφους, 

ἅπερ GU, 9317 
ἃν τοῖσι παραπετάσμασιν τοῖς Μηδικοῖς γρά- 

φουσιν" i 
ἀλλ᾽ ὡς παρέλαβον τὴν τέχνην παρὰ σοῦ τὸ πρῶ- 

τον εὐθὺς 

οἰδοῦσαν ὑπὸ κομπασμάτων καὶ ῥημάτων ἐπα- 
χϑῶών, 940 

ἴσχνανα μὲν πρώτιστον αὐτὴν καὶ τὸ βάρος ἀφεῖς-- 
λον 

ἐπυλλίοις καὶ περιπάτοις καὶ τευτλίοισι λευκοῖς, 
Ἁ M , 3 M] , 3 

χυλὸν διδοὺς στωμυλμάτων. «xo βιβλίων ἀπη- 
dv: 

C MOS, δ» , , - , 

εἶτ᾽ ἀνέτρεφον μονῳδίαις., Κηφισοφῶντα μιγνυς. 
εἶτ᾽ οὐκ ἐλήρουν 0 τι τύχοιμ', οὐδ᾽ ἐμπεσὼν ἔφυρον, 
ἀλλ᾽ οὐξιὼν πρώτιστα μέν μοι τὸ γένος εἶπ᾽ ἂν 

εὐϑὺς 946 
τοῦ δράματος 210. κρεῖττον γὰρ ἦν σοι νὴ lc 

ἢ τὸ σαυτοῦ. 
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ἔπειτ᾽ ἀπὸ τῶν πρώτων ἐπῶν οὐδὲν παρῆκ᾽ ἂν 
ἀργόν, 

ἀλλ᾽ ἔλεγεν ἡ γυνή τέ μοι χὠ δοῦλος οὐδὲν ἧττον, 
χὠ δεσπότης χὴ παρϑένος qx γραῦς ἄν. ALS. εἶτα 

δῆτα 950 
οὐκ ἀποϑανεῖν Gs ταῦτ᾽ ἐχρὴν τολμῶντα; ETP. 

μὰ τὸν ᾿4πόλλω- 
δημοκρατικὸν γὰρ αὔτ᾽ ἔδρων. 410. τοῦτο μὲν 

ἔασον. ὦ τάν. 
οὐ σοὶ γάρ ἐστι περίπατος κάλλιστα περί γε τού-- 

του. 
ἔπειτα τουτουσὶ λαλεῖν ἐδίδαξα ALEX. φημὶ κἀγώ. 
ὡς πρὶν διδάξαι γ᾽ ὥφελες μέσος διαρραγῆναι. 955 
λεπτῶν τε κανόνων εἰσβολὰς ἐπῶν τε γωνιασμοῦς, 

νοεῖν. ὁρᾶν, ξυνιέναι. στρέφειν. ἐρᾶν, τεχνάξειν,. 
κάχ᾽ ὑποτοπεῖσϑαι, περινοεῖν ἅπαντα ALS. φημὶ 

κἀγώ. 
οἰκεῖα πράγματ᾽ εἰδάγων. οἷς χρώμεϑ'. οἷς ξύν-- 

ἐσμεν. 

ἐξ ὧν γ᾽ ἂν ἐξηλεγχόμην ξυνειδότες γὰρ οὗτοι 
ἤλεγχον ἄν μου τὴν τέχνην: ἀλλ᾽ οὐκ éxouzo- 

λάκουν 961 
2 * - ch ? , 2$? 29 7 

ἄπο τοῦ φρονεῖν ἀποσπάσας, οὐδ᾽ ἐξέπληττον 
αὐτούς, 

Κύκνους ποιῶν καὶ Méuvovag κωδωνοφαλαρο-- 
πώλους. 

γνώσει δὲ τοὺς τούτου τε κἀμοὺς ἑκατέρου μαϑη- 
τάς. 964 

τουτουμενὶ Φορμίσιος Μεγαίνετός 9^ ὁ Μανῆς, 
σαλπιγγολογχυπηνάδαι, σαρκασμοπιτυοκάμπται, 
οὑμοὶ δὲ Κλειτοφῶν τε καὶ Θηραμένης ὁ κομψός. 
Θηραμένης ; σοφός γ᾽ ἀνὴρ καὶ δεινὸς ἐς τὰ πάντα, 
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Og ἣν κακοῖς που περιπέσῃ καὶ πλησίον παραστῇ, 
πέπτωκεν ἔξω τῶν κακῶν, οὐ Χῖος. ἀλλὰ Κεῖος. 
τοιαῦτα μέντοὐγὼ φρονεῖν 971 
τούτοισιν εἰσηγησάμην, 
λογισμὸν ἐνθεὶς τῇ τέχνῃ 
καὶ σκέψιν. ὥστ᾽ ἤδη νοεῖν 
ἅπαντα καὶ διειδέναι 975 
τά T ἄλλα καὶ τὰς οἰκίας 
οἰκεῖν ἄμεινον ἢ πρὸ τοῦ, 
κἀνασκοπεῖν. πῶς τοῦτ᾽ ἔχει; 
ποῦ μοι τοδί; τίς τοῦτ᾽ ἔλαβε; 

νὴ τοὺς ϑεούς. νῦν γοῦν A9q- 980 
ναίων ἅπας τις εἰσιὼν 
κέκραγε πρὸς τοὺς οἰκέτας 
ξητεῖτε, zt0U στιν ἡ χύτρα; 
τίς τὴν κεφαλὴν ἀπεδήδοκεν 
τῆς μαινίδος; τὸ τρύβλιον 985 
τὸ περυσινὸν τέϑνηκέ uoc: 
ποῦ τὸ σκόροδον τὸ χϑιζινόν;:; 
τίς τῆς ἐλάας παρέἕτραγεν ; 

τέως δ᾽ ἀβελτερώτατοι, 
κεχηνότες Μαμμάκυϑοι, 990 
Μελιτίδαι καϑῆντο. 
τάδε μὲν λεύσσεις, φαίδιμ᾽ ᾿'Ζχιλλεῦ: 
σὺ δὲ ví, φέρε. πρὸς ταῦτα λέξεις ; μόνον ὅπως 
μή σ᾽ ὁ ϑυμὸς * * * * ἁρπάσας 
ἐκτὸς οἴσει τῶν ἐλαῶν 995 

δεινὰ γὰρ κατηγόρηκεν. 
ἀλλ᾽ ὅπως, ὦ γεννάδα, 
ur πρὸς ὀργὴν ἀντιλέξεις, 
ἀλλὰ συστείλας, ἄκροισι 
χρώμενος τοῖς ἱστίοις, 1000 

hdi al »Σ 

dies δα δον 
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εἶτα μᾶλλον μᾶλλον ἄξεις, 
καὶ φυλάξεις, 
ἡνίκ᾽ ἂν τὸ πνεῦμα λεῖον 
καὶ καϑεστηκὸς λάβης. 
ἀλλ᾽ ὦ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων πυργώσας δήματα 

σεμνὰ 
καὶ κοσμήσας τραγικὸν λῆρον. ϑαρρῶν τὸν κρου-- 

νὸν ἀφίει. 1005 
AIX. ϑυμοῦμαι μὲν τῇ ξυντυχία. xot uov τὰ σπλαάγχν᾽ 

ETP. 

AI. 

ἀγανακτεῖ, 
εἰ πρὸς τοῦτον δεῖ μ᾽ ἀντιλέγειν ἵνα μὴ φάσκῃ 

2. 2 ἐς 
δ΄ ἀπορεῖν ue, 

3 , ’ , e? 1 , » 

ἀπόκριναί μοι. τίνος οὕνεκα χρὴ ϑαυμαξειν ἄν-- 
δρα ποιητήν; 

δεξιότητος καὶ νουϑεσίας, ὅτι βελτίους τε ποι- 
οὔμεν 

τοὺς ἀνθρώπους ἐν τοῖς πόλεσιν. ΑΙΣ. ταῦτ᾽ 
οὖν εἰ μὴ πεποίηκας. 1010 

3 -“ , , 

ἀλλ᾽ ἐκ χρηστῶν καὶ γενναίων μοχϑηροτάτους 
ἀπέδειξας. 

τί παϑεῖν φήσεις ἄξιος εἶναι; 410. τεϑνάναι-" 
μὴ τοῦτον ἐρώτα. 

, , er ᾽ Ἁ 2 - , 

σκεψαι τοίνυν οἵους αὐτοὺς παρ ἐμοῦ παρεδέ-- 
bero πρῶτον, 

εἰ γενναίους καὶ τετραπήχεις. καὶ μὴ διαδρασιπο- 
Abra, 

μηδ᾽ ἀγοραίους μηδὲ κοβάλους., ὥσπερ vOv, μηδὲ 
πανούργους. 1015 

ἀλλὰ πνέοντας δόρυ καὶ λόγχας καὶ λευκολόφους 
τρυφαλείας 

3 , 4 ad 1 1 c 
καὶ πήληκας καὶ κνημῖδας xoi ϑυμοὺς ἕπταβο- 

είους. i] 
ARISTOPH. Il. 14 
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καὶ δὴ χωρεῖ τουτὶ τὸ κακόν: χρανοποιῶν αὖ μ᾽ 
ἐπιτρίψει. 

LI , * , e , * , 3 , 

καὶ τί συ δράσας OUTOG αὕτους γενναίους ἐξεδί-- 

δαξας: 

Αἰσχύλε. λέξον. μηδ᾽ αὐϑαδῶς σεμνυνόμενος 
χαλέπαινε. '1020 

δρᾶμα ποιήσας Aosog μεστόν. 210. ποῖον; AI. 
τοὺς ἕπτ᾽ ἐπὶ Θήβας: 

bi , -— M ? *' 3 , νυ 2 

0 ϑεασάμενος πᾶς ἂν τις ἀνὴρ ἡρασϑη δαῖος εἴναι. 
τουτὶ μέν σοι καχὸν εἴργασται. Θηβαίους γὰρ 

πεποίηκας 
EJ , , M , I , ? m ἀνδρειοτέρους εἰς τὸν πόλεμον καὶ τούτου γ᾽ εἴ-- 

νεκα τύπτου. 
ἀλλ᾽ ὑμῖν αὔτ᾽ ἐξῆν ἀσκεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τοῦτ᾽ 

| ἐτράπεσϑε. 1025 
εἶτα διδάξας Πέρσας μετὰ τοῦτ᾽ ἐπιϑυμεῖν ἐξε-- 

δίδαξα 

νικᾶν ἀεὶ τοὺς ἀντιπάλους. κοσμήσας ἔργον ἄρι-- 
στον. 

ἐχάρην γοῦν. ἡνίκ᾽ ἤκουσα περὶ Ζ΄αρείου τε-- 
νεῶτος, 

ὁ χορὸς δ᾽ εὐϑὺς τὼ χεῖρ᾽ ὡδὶ συγκρούσας εἶπεν 
ἰαυοῖ. 

ταῦτα γὰρ ἄνδρας χρὴ ποιητὰς ἀσκεῖν. σκέψαι 
γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς. 1080 

ὡς ὠφέλιμοι τῶν ποιητῶν ot γενναῖοι γεγένηνται. 

Ὀρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς 9^ ἡμῖν κατέδειξε φό-- 

νῶν τ᾽ ἀπέχεσϑαι. 
^ 2353 , , , 

Μουσαῖος ὃ ἑξακέσεις τε νόσων καὶ yonouove, 
Ἡσίοδος δὲ 

E , e e, n fr € e^ E 
γῆς ἐργασίας. καρπῶν ὥρας. ἀρότους᾽ ὁ δὲ ϑεῖος 

Ὅμηρος 

uon DE «ων δου αν. νον» ne 

ues δ 
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ἀπὸ τοῦ τιμὴν καὶ κλέος ἔσχεν πλὴν τοῦδ᾽ ὅτι 
χρήστ᾽ ἐδίδαξε, 108ὅ 

τάξεις. ἀρετάς. ὁπλίδεις ἀνδρῶν; AIO. καὶ μὴν 
οὐ Παντακλέα γε 

ἐδίδαξεν ὅμως τὸν σκαιότατον- πρώην γοῦν. 
ἡνίκ᾽ ἔπεμπεν, 

τὸ κράνος πρῶτον περιδησάμενος τὸν λόφον 
ἤμελλ᾽ ἐπιδήσειν. 

AIX. ἀλλ᾽ ἄλλους τοι πολλοὺς ἀγαϑούς, ὧν ἦν καὶ 44- 

: μᾶχος ἥρως" 
ὅϑεν ἡμὴ φρὴν ἀπομαξαμένη πολλὰς ἀρετὰς ἐποί- 

ηδεν. 1040 

IlevooxAov, Τεύκρων ϑυμολεόντων. tv! ἐπαί- 
ροιμ᾽ ἄνδρα πολίτην 

ἀντεκτείνειν αὑτὸν τούτοις, ὁπόταν σάλπιγγος 
ἀκούσῃ. 

ἀλλ᾽ οὐ μὰ Δί᾽ οὐ Φαίδρας ἐποίουν πόρνας οὐδὲ 
Σ ϑενεβοίας, 

οὐδ᾽ οἶδ᾽ οὐδεὶς ἥντιν᾽ ἐρῶσαν πώποτ᾽ ἐποίησα 
γυναῖκα. 

ETP. μὰ 4(, οὐδὲ γὰρ ἦν τῆς ᾿ἀφροδίτης οὐδέν σοι. 
AIX. μηδὲ γ᾽ ἐπείη. — 1045 

ἀλλ᾽ ἐπὶ σοί τοι καὶ τοῖς σοῖσιν πολλὴ πολλοῦ ᾿πι-- 
χαϑῆτο, 

ὥστε γε καὐτόν σε κατ᾽ οὖν ἔβαλεν. AIO. νὴ τὸν 
Ζία τοῦτό γέ τοι δή. 

ἃ γὰρ ἐς τὰς ἀλλοτρίας ἐποίεις, αὐτὸς τούτοισιν 

 ἐπλήγης. 
ETP. καὶ τί βλαάπτουσ᾽, ὦ σχέτλι᾽ ἀνδρῶν. τὴν πολιν 

ἁμαὶ Σϑενέβοιαι; 
ΑἿΣ. ὅτι γενναίας καὶ γενναίων ἀνδρῶν ἀλόχους ἀνέ- 

3 πεισας 1050 

14 * 
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κώνεια πιεῖν, αἰσχυνϑείσας διὰ τοὺς σοὺς BsAAe- ——— 
ροφόντας. 1 

ETP. πότερον δ᾽ οὐκ ὄντα λόγον τοῦτον περὶ τῆς Doí- —— 

ὃρας ξυνέϑηκα; 
ΑΙΣ. μὰ A , ἀλλ᾽ ὄντ᾽ - ἀλλ᾽ ἀποκρύπτειν χρὴ τὸ πο-- 

νηρὸν τόν γε ποιητήν, 
καὶ μὴ παράγειν μηδὲ διδάσκειν. τοῖς μὲν γὰρ 

παιδαρίοισιν 

ἔστι διδάσκαλος ὅστις φράζει. τοῖς ἡβῶσιν δὲ 
ποιηταί. 1055 

πάνυ δὴ δεῖ χρηστὰ λέγειν ἡμᾶς. ETP. ἣν οὖν σὺ  - 
λέγῃς “υκαβηττοὺς ᾿ 

καὶ Παρνασὼν ἡμῖν μεγέϑη,. τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ χρη- 
στὰ διδάσκειν. 

ὃν χρῆν φράξειν ἀνθρωπείως; ΑΙΣ. ἀλλ᾽ ὦ κα- 
κόδαιμον. ἀνάγκη 

μεγάλων γνωμῶν καὶ διανοιῶν ἴσα καὶ τὰ δήματα 
τίκτειν. 

κἄλλως εἰκὸς τοὺς ἡμιϑέους τοῖς ῥήμασι μείζοσι 
χρῆσϑαι- 1060 

καὶ γὰρ τοῖς ἱματίοις ἡμῶν χρῶνται πολὺ σεμνο--. 
τέροισιν. 

ἁμοῦ χρηστῶς καταδείξαντος διελυμήνω σύ. ETP. 
τί δράσας; | 

AIX. πρῶτον uiv τοὺς βασιλεύοντας δάκι᾽ ἀμπισχών, 
ἵν᾿ ἐλεινοὶ 

τοῖς ἀνθοώποις φαίνοιντ᾽ εἶναι. ETP. τοῦτ᾽ οὖν 
ἔβλαψα τί δράσας; 

AIX. οὔκουν ἐθέλει γε τριηραρχεῖν πλουτῶν οὐδεὶς 
διὰ ταῦτα. 1065 

ἀλλὰ ῥακίοις περιειλάμενος κλάει καὶ φησὶ πέ- 
νεσϑαι. 
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νὴ τὴν Δήμητρα, χιτῶνά γ᾽ ἔχων οὔλων ἐρίων 
c , 

υπενερϑε" 
P , M 1 LU 

x&v ταῦτα λέγων ἐξαπατήσῃ. παρὰ τοὺς ἰχϑῦς 
ἀνέκυψεν. 

εἶτ᾽ «v λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι καὶ στωμυλίαν ἐδί- 
δαξας, 

e o2 , , j ἢ 1 
ἢ ᾿ξεκένωσεν τάς vc παλαίστρας καὶ τὰς πυγὰς 

ἐνέτριψε 1070 
τῶν μειρακίων στωμυλλομένων. καὶ τοὺς παρᾶ- 

λους ἀνέπεισεν 

ἀνταγορεύειν τοῖς ἄρχουσιν. καίτοι τότε y , ἡνίκ᾽ 
ἐγὼ ᾽ζων, 

οὐκ ἠπίσταντ᾽ ἀλλ᾽ ἢ μᾶξαν καλέσαι καὶ ῥυππα- 
παῖ εἰπεῖν. 

νὴ τὸν AzóAAO , καὶ προσπαρδεῖν γ᾽ εἰς τὸ στόμα 
τῷ ϑαλάμαχκι, 

καὶ μινϑῶσαι τὸν ξύσσιτον., κἀκβὰς τινὰ λωπο-- 
δυτῆσαι- 1075 

νῦν δ᾽ ἀντιλέγει κοὐκέτ᾽ ἐλαύνων πλεῖ δευρὶ καύ-- 
ὅϑις ἐχεῖσε. 

ποίων δὲ κακῶν ovx αἴτιος ἐστ᾽: 
οὐ προαγωγοὺς κατέδειξ᾽ οὗτος, 
καὶ τικτούσας ἐν τοῖς ἱεροῖς. 1080 

καὶ μιγνυμένας τοῖσιν ἀδελφοῖς, 
καὶ φασκούσας οὐ ζῆν v0 ξῆν; 
κἄτ᾽ ἐκ τούτων ἡ πόλις ἡμῶν 
ὑπογραμματέων ἀνεμεστώϑη, 
καὶ βωμολόχων δημοπιϑήκων, 1085 
ἐξαπατώντων τὸν δῆμον ἀεί: 
λαμπάδα δ᾽ οὐδεὶς οἷός τε φέρειν 
ὑπ᾽ ἀγυμνασίας ἔτι νυνί. 
μὰ ZU ov δῆϑ᾽. ὥστε γ᾽ ἀφαυάνϑην 
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Παναϑηναίοισι γελῶν. ὅτε δὴ 1090 
^ » , , , 

βοαδὺυς ἀνϑρωποὸς τις ἔϑει κυψας 
, e , 

A&UXOG , πίων. ὑπολειπόμενος, 
x M - 5 3 e » 

καὶ δεινὰ ποιῶν: καϑ' οἵ Κεραμῆς 
ἐν ταῖσι πύλαις παίουσ᾽ αὐτοῦ 
γαστέρα, πλευράς. λαγόνας. zvynv- 1095 
ὁ δὲ τυπτόμενος ταῖσι πλατείαις 
ὑποπερδόμενος 
φυσῶν τὴν λαμπάδ᾽ ἔφευγε. 
μέγα τὸ πρᾶγμα. πολὺ τὸ νεῖκος, ἁδρὸς ὁ πόλε-- 

μος ἔρχεται. 
χαλεπὸν ovv ἔργον διαιρεῖν, 1100 
ὅταν ὃ μὲν τείνῃ βιαίως, 
ὁ δ᾽ ἐπαναστρέφειν δύνηται κἀπερείδεσϑαι τορῶς 
ἀλλὰ μὴ ᾽ν ταὐτῷ καϑῆσϑον᾽ 
εἰσβολαὶ γάρ εἰσι πολλαὶ χᾶτεραι σοφισμάτων. 
0 τι περ οὖν ἔχετον ἐρίζειν, 1105 
λέγετον, ἔπιτον. ἀνὰ δ᾽ ἔρεσϑον 
τά τὲ παλαιὰ καὶ τὰ καινά, 
κἀποκινδυνεύετον λεπτόν τι καὶ σοφὸν λέγειν. 
εἰ δὲ τοῦτο καταφοβεῖσϑον, μή τις ἀμαϑία προσῇ 
τοῖς ϑεωμένοισιν, ὡς τὰ 1110 
λεπτὰ μὴ γνῶναι λεγόντοιν, 

^ 2 S Aa e , la? ὦ “Ὁ Ὁ μηδὲν ὀρρωδεῖτε τοῦϑ᾽ - ὡς ovx ἔϑ᾽ οὕτω ταῦτ 
ἔχει. 

ἐστρατευμένοι γάρ εἶσι. 
, ? » er , M , 

βιβλίον τ΄ ἔχων ἕκαστος μανϑάνει τὰ δεξιά" 
aí φύσεις τ᾽ ἄλλως κράτισται, 1115 
νῦν δὲ καὶ παρηκόνηνται. 

y 3 , , ^ 

μηδὲν ovv δείσητον, ἀλλὰ 
, 95s - ri c J Ld παντ ἐπέξιτον, ϑεατῶν y oUvvey , ὡς ὄντων σοφῶν. 

1099— 1108. — 1109— 1118. 
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καὶ μὴν ἐπ᾽ αὐτοὺς τοὺς προλόγους Gov τρέψομαι, 
ὅπως τὸ πρῶτον τῆς τραγῳδίας μέρος 1130 
πρώτιστον αὐτοῦ βασανιῶ τοῦ δεξιοῦ. 
ἀσαφὴς γὰρ ἣν ἐν τῇ φράσει τῶν πραγμάτων. 
καὶ ποῖον αὐτοῦ βασανιεῖς; ETP. πολλοὺς πάνυ. 
πρῶτον δέ μοι τὸν ἐξ Ὀρεστείας λέγε. 
ἄγε δὴ σιώπα πᾶς ἀνήρ. λέγ᾽. Αἰσχύλε. 1125 

e - , -2 5 , , 

Ἑρμῆ y90vis, πατρῷ ἕποπτευῶν κρατη, 
σωτὴρ γενοῦ μοι σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. 
ἥκω γὰρ ἐς γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι. 
τούτων ἔχεις ψέγειν τι; ETP. πλεῖν ἢ δώδεκα. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα πάντα γ᾽ ἔστ᾽ ἀλλ᾽ ἢ τρία. 1130 
ἔχει δ᾽ ἕκαστον εἴκοσίν γ᾽ ἁμαρτίας. 
ὁρᾶς ὅτι ληρεῖς; ETP. ἀλλ᾽ ὀλίγον γέ μοι μέλει. 
Αἰσχύλε. παραινῶ σοι σιωπᾶν" εἰ δὲ μή, 

- πρὸς τρισὶν ἰαμβείοισι προσοφείλων φανεῖ. 
ἐγὼ σιωπῶ τῷδ᾽; 410. ἐὰν πείϑῃ γ᾽ ἐμοί. 1135 
εὐϑὺς γὰρ ἡμάρτηκεν οὐράνιον ὅσον. 
πῶς φής μ᾽ ἁμαρτεῖν; ETP. «vus ἐξ ἀρχῆς λέγε. 
Ἑρομῆ χϑόνιε, πατρῷ᾽ ἐποπτεύων κράτη. 

E 3 , m5.3:. 9 X - , ?, 

οὔκουν Ὀρέστης τοῦτ᾽ ἐπὶ τῷ τύμβῳ λέγει 
τῷ τοῦ πατρὸς τεϑνεῶτος; ΑΙΣ. οὐκ ἄλλως λέγω. 
πότερ᾽ ovv τὸν Ἑρμῆν, ὡς ὁ πατὴρ ἀπώλετο 1141 
αὐτοῦ βιαίως ἐκ γυναικείας χερὸς 
δόλοις λαϑραίοις. ταῦτ᾽ ἐποπτεύειν ἔφη; 

COPS ἀπ 05} de. , NUN, 5 , 
οὐ δὴτ ἐκεῖνον. ἀλλὰ τὸν Εριουνιον 
Ἑομῆὴν χϑόνιον προσεῖπε, κἀδήλου λέγων 1148 
ὁτιὴ πατρῷον τοῦτο κέκτηται γέρας. 
ἔτι μεῖξον ἐξήμαρτες ἢ ̓ γὼ ᾽᾿βουλόμην᾽ 
εἰ γὰρ πατρῷον τὸ χϑόνιον ἔχει γέρας, 
οὕτως ἂν εἴη πρὸς πατρὸς τυμβωρύχος. 

Διόνυσε. πίνεις οἶνον οὐκ ἀνθοσμίαν. 1156 
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λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ σὺ δ᾽ ἐπιτήρει τὸ βλάβος. 
σωτὴρ γενοῦ μοι σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. 
ἥκω γὰρ ἐς γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι. 
δὶς ταυτὸν ἡμῖν εἶπεν ὁ σοφὸς «ἰσχύλος. 
πῶς δίς; ETP. σκόπει τὸ ῥῆμ᾽ - ἐγὼ δέ coi 

φράσω. 1155 
ἥκω γὰρ ἐς γῆν. quot, xal κατέρχομαι:" 
ἥκω δὲ ταυτόν ἐστι τῷ κατέρχομαι. 
νὴ τὸν Zt. , ὥσπερ γ᾽ εἴ τις εἴποι γείτονι, 
χρῆσον σὺ μάκτραν, εἰ δὲ βούλει. κάρδοπον. 
οὐ δῆτα τοῦτό um , 0 κατεστωμυλμένε 1160 
ἄνθρωπε. ταῦτ᾽ ἔστ᾽. ἀλλ᾽ ἄριστ᾽ ἐπῶν ἔχον. 
πῶς 05; δίδαξον γάρ us καϑ'᾽ ὃ τι δὴ λέγεις. 
ἐλϑεῖν μὲν εἰς γῆν ἔσϑ᾽ ὅτῳ μετῇ πάτρας" 
χωρὶς γὰρ ἄλλης συμφορᾶς ἐλήλυϑεν: 
φεύγων δ᾽ ἀνὴρ ἥκει τε καὶ κατέρχεται. 1165 
εὖ νὴ τὸν "4zóÀAQ. τί σὺ λέγεις. Εὐριπίδη; 
οὐ φημὶ τὸν Ὀρέστην κατελϑεῖν οἴκαδε" 
λάϑρᾳ γὰρ ἦλθεν. οὐ πιϑὼν τοὺς κυρίους. 

&U νὴ τὸν Ἑρμῆν. ὃ τι λέγεις δ᾽ οὐ μανϑάνω. 
πέραινε τοίνυν ἕτερον. 210. ἴϑι πέραινε σύ, 1110 

“ἰσχύυλ΄. ἀνύσας" σὺ δ᾽ εἰς τὸ κακὸν ἀπόβλεπε. 
τύμβου δ᾽ ἐπ᾿ ὄχϑῳ τῷδε κηρύσσω͵ πατρὶ 
κλύειν, ἀκοῦσαι. ΕΥΡ τοῦϑ᾽ ἕτερον αὖϑις λέγει, 

ov. ἀκοῦσαι. ταυτὸν ὃν σαφέστατα. 

τεϑνηκόσιν γὰρ ἔλεγεν, ὦ μοχϑηρὲ σύ, 1175 
οἷς οὐδὲ τρὶς λέγοντες ἐξικνούμεϑα. 
σὺ δὲ πῶς ἐποίεις τοὺς προλόγους; ETP. ἐγὼ 

φράσω. 
κἂν που δὶς εἴπω ταυτόν. ἢ στοιβὴν ἴδῃς 
ἐνοῦσαν ἔξω τοῦ λόγου. κατάπτυσον. 
ἴϑι δὴ λέγ᾽ - οὐ γάρ μοὐστὶν ἀλλ᾽ ἀκουστεὰ 1180 
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τῶν σῶν προλόγων τῆς ὀρϑότητος τῶν ἐπῶν. 
ἣν Οἰδίπους τὸ πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ. 
μὰ τὸν “ὦ οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ κακοδαίμων φύσει, 
ὄντινά γε, πρὶν φῦναι μέν. ἁπόλλων ἔφη 
ἀποκτενεῖν τὸν πατέρα, πρὶν καὶ γεγονέναι, | 1185 
πῶς οὗτος ἦν «0 πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ; 
εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ αὖϑις ἀϑλιώτατος βροτῶν. 
μὰ τὸν 4 ov δῆτ᾽, οὐ μὲν οὖν ἐπαύσατο. 
πῶς γάρ; ὅτε δὴ πρῶτον μὲν αὐτον γενόμενον 
χειμῶνος ὄντος ἐξέϑεσαν ἐν ὀστράκῳ, 1190 
ἵνα μὴ xvocqelg γένοιτο τοῦ πατρὸς φονεύς" 
εἶϑ᾽ ὡς Πόλυβον ἤρρησεν οἰδῶν τὼ πόδε" 
ἔπειτα γραῦν ἔγημεν αὐτὸς ὧν νέος. 
καὶ πρός γε τούτοις τὴν ἑαυτοῦ μητέρα" 
εἶτ᾽ ἐξετύφλωσεν αὑτόν. AIO. εὐδαίμων ἄρ᾽ ἦν, 
εἶ κἀστρατήγησέν γε μετ᾽ Ἐρασινίδου. 1196 
ληρεῖς - ἐγὼ δὲ τοὺς προλόγους καλῶς ποιῶ. 
καὶ μὴν μὰ τὸν zt οὐ κατ᾽ ἔπος γέ σου κνίσω 
τὸ δῆμ᾽ ἕκαστον. ἀλλὰ σὺν τοῖσιν ϑεοῖς 
ἀπὸ ληκυϑίου σου τοὺς προλόγους διαφϑερῶ. 1900 
ἀπὸ ληκυϑίου σὺ τοὺς ἐμούς ; ΑἿΣ. ἑνὸς μόνου. 
ποιεῖς γὰρ οὕτως ὥστ᾽ ἐναρμόττειν ἅπαν, 
καὶ κωδάριον καὶ ληκύϑιον καὶ ϑυλάκιον, 
ἐν τοῖς ἰαμβείοισι. δείξω δ᾽ αὐτίκα. 
ἰδού. σὺ δείξεις; ALEX. φημί. AIO. καὶ δὴ χρὴ 

λέγειν. 1205 
Δἴγυπτος. ὡς ὁ πλεῖστος ἔσπαρται λόγος, 
ξὺν παισὶ πεντήκοντα ναυτίλῳ πλάτῃ 
Ἴ2ργος κατασχὼν ΑΣ. ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 
τουτὶ τί ἦν τὸ ληκύϑιον; οὐ κλαύσεται; 
λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ πρόλογον, ἵνα καὶ γνῶ πάλιν. 
Διόνυσος. ὃς ϑύρσοισι καὶ νεβρῶν δοραῖς — 1211 
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καϑαπτὸς ἐν πεύκαισι Παρνασὸν χάτα 
πηδᾷ χορεύων, AIAX. ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 
οἴμοι πεπλήγμεϑ'᾽ αὖϑις ὑπὸ τῆς ληκύϑου. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται πρᾶγμα: πρὸς γὰρ τουτονὶ 1215 
τὸν πρόλογον οὐχ ἕξει προσάψαι λήκυϑον. 
οὐκ ἔστιν ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ: 
ἢ γὰρ πεφυκὸς ἐσϑλὸς οὐκ ἔχει βίον. 
ἢ δυσγενὴς ὧν ALEX. ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 
Εὐριπίδη. ETP.cí ἔστιν; AIO. ὑφέσϑαι μοι δο-- 

κεῖς. 1220 

τὸ ληκύϑιον γὰρ τοῦτο πνευσεῖται πολύ. 
οὐδ᾽ ἂν μὰ τὴν Δήμητρα φροντίσαιμί γε" 
νυνὶ γὰρ αὐτοῦ τοῦτό γ᾽ ἐκκεκόψεται. 
ἴϑι δὴ λέγ᾽ ἕτερον κἀπέχου τῆς ληκύϑου. 
Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐκλιπὼν 1225 
᾿Δγήνορος παῖς ΑΙΣ. ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 

e δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν. ἀποπρίω τὴν λήκυϑον, 
ἵνα μὴ διακναίσῃ τοὺς προλόγους ἡμῶν. ETP. τὸ τί; 

ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽ ; AIO. ἐὰν πείϑῃ γ᾽ ἐμοί. 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ πολλοὺς προλόγους ἕξω λέγειν 1230 
ἵν᾽ οὗτος οὐχ ἕξει προσάψαι λήκυϑον. 
Πέλοψ ὁ Ταντάλειος εἰς Πῖσαν μολὼν 

ϑοαῖσιν ἵπποις Α͂ΙΣ. ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 
ὁρᾷς, προσῆψεν αὖϑις αὖ τὴν λήκυϑον. 
ἀλλ᾽, ὠγάϑ᾽, ἔτι καὶ νῦν ἀπόδος πάσῃ τέχνῃ" 1288 
λήψει γὰρ ὀβολοῦ πάνυ καλήν τε κἀγαϑήν. 
μὰ τὸν Ζ οὔπω γ᾽ - ἔτι γὰρ εἰσί μοι συχνοί. 
Οἰνεύς ποτ᾽ ἐκ γῆς 412. ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 
ἔασον εἰπεῖν πρῶϑ'᾽ ὅλον με τὸν στίχον. 
Οἰνεύς ποτ᾽ ἐκ γῆς πολύμετρον λαβὼν στάχυν, 
ϑύων ἀπαρχὰς 41Σ. ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 1341 
μεταξὺ ϑύων; καὶ τίς αὔϑ'᾽ ὑφείλετο; 

ἢ 
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ἔα αὐτόν, ὦ τάν πρὸς τοδὶ γὰρ εἰπάτω. 
Ζεύς, ὡς λέλεκται τῆς ἀληϑείας ὕπο, 
ἀπολεῖς ἐρεῖ γάρ. ληκύϑιον ἀπώλεδεν. 1246 
τὸ ληκύϑιον γὰρ τοῦτ᾽ ἐπὶ τοῖς προλόγοισί δου 
ὥσπερ τὰ σῦκ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖς ἔφυ. 
ἀλλ᾽ ἐς τὰ μέλη πρὸς τῶν ϑεῶν αὐτοῦ τραποῦ. 

καὶ μὴν ἔχω γ᾽ ὡς αὐτὸν ἀποδείξω κακὸν 
μελοποιὸν ὄντα καὶ ποιοῦντα ταῦτ᾽ ἀεί. 1250 
τί ποτε πρᾶγμα γενήσεται; 
φροντίξειν γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω, 
τίν᾽ ἄρα μέμψιν ἐποίσει 
ἀνδρὶ τῷ πολὺ πλεῖστα δὴ 
καὶ κάλλιστα μέλη ποιή-- 1255 
σαντι τῶν ἔτι νυνί. 
ϑαυμάξω γὰρ ἔγωγ᾽ ὅπη 
μέμψεταί ποτε τοῦτον 
τὸν βακχεῖον ἄνακτα, 
καὶ δέδοιχ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ. 1260 
πάνυ γε μέλη θαυμαστά. δείξει δὴ τάχα. 
εἰς ἕν γὰρ αὐτοῦ πᾶντα τὰ μέλη ξυντεμῶ. 
καὶ μὴν λογιοῦμαι ταῦτα τῶν ψήφων λαβών. 
Φϑιῶτ᾽ ᾿Αἀχιλεῦ, τί ποτ᾽ ἀνδροδαϊΐκτον ἀκούων 
ἰὴ κόπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν; 1265 
Ἑρμᾶν μὲν πρόγονον τίομεν γένος οἵ περὶ λίμναν. 
ἰὴ κόπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾽ ἀρωγᾶν; 
δύο σοὶ κόπω. Αἰσχύλε. τούτω. 
κύδιστ᾽ ᾿Δἀχαιῶν ᾿Ατρέως πολυκοίρανε μάνϑανέ 

wu παῖ. 1270 

ἰὴ κόπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾽ ἀρωγάν; : 
τρίτος, “Αἰσχύλε, σοὶ κόπος οὗτος. 

εὐφαμεῖτε" μελισσονόμοι δόμον ᾿ἀρτέμιδος πέλας 

οἶγειν. 



AIO. 

REIP. 

AIO. 
ETP. 

41O. 

AI. 

BATPAXOL | D 

ἰὴ κόπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν; — ο 1975 
κύριός εἰμι ϑροεῖν ὅδιον κράτος αἴσιον ἀνδρῶν. 
ἰὴ κόπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν; É 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ. τὸ χρῆμα τῶν κόπων ὅσον. 
ἐγὼ μὲν οὖν εἰς τὸ βαλανεῖον βούλομαι" : 
ὑπὸ τῶν κόπων γὰρ τὼ νεφρὼ βουβωνιῶ. 1280. 
μή, πρίν γ᾽ ἂν ἀκούσῃς χἀτέραν στάσιν μελῶν — 
ἐκ τῶν κιϑαρῳδικῶν νόμων εἰργασμένην. | 
i9 δὴ πέραινε. καὶ κόπον μὴ προστίϑει. 
ὅπως ᾽'Δἀχαιῶν δίϑρονον κράτος. Ελλάδος ἥβας. 
τοφλαττόϑρατ τοφλαττόϑρατ. 1286 - 
Σφίγγα δυσαμεριᾶν πρύτανιν κύνα πέμπει. 1 
τοφλαττόϑρατ τοφλαττόϑρατ. 
σὺν δορὶ καὶ χερὶ πράκτορι ϑούριος ὄρνις. 1 
τοφλαττόϑρατ τοφλαττόϑρατ. 1290 
κυρεῖν παρασχὼν ἰταμαῖς κυσὶν ἀεροφοίτοις. 
τοφλαττόϑρατ τοφλαττόϑρατ. 
τὸ συγκλινὲς ἐπ᾽ Αἴαντι. 
τοφλαττόϑρατ τοφλαττόϑρατ. 1296. 

τί τὸ φλαττόϑρατ τοῦτ᾽ ἐστίν; ἐκ Μαραϑῶ-, 
νος. ἢ 

πόϑεν συνέλεξας ἱμονιοστρόφου μέλη; 
ἀλλ᾽ οὐν ἐγὼ μὲν ἐς τὸ καλὸν ἐκ τοῦ καλοῦ 
»Ἤ H ? "n" * A ? ^ , Σ 

qQveyxov cv9' ἵνα μὴ τὸν αὑτὸν Φρυνίχῳ ' 

λειμῶνα Μουσῶν ἱερὸν ὀφϑείην δρέπων: 1800. 
οὗτος δ᾽ ἀπὸ πάντων μὲν φέρει πορνιδίων, 

, , ^ 2 , 

σκολίων MeAqgvov , Kaguxov αὐληματῶν, 
, , , , 

ϑρήνων. χορείων. τάχα δὲ δηλωϑήσεται. 
M , , , ^ ἐνεγκάτω τις TO λύριον. καίτοι τί δεῖ 

αὕτη κροτούσα; δεῦρο Μοῦσ᾽ Εὐριπίδου, 
πρὺς ἥνπερ ἐπιτήδεια ταῦτ᾽ ἄδειν μέλη. 
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AIO. αὕτη x09? ἡ Μοῦσ᾽ ovx ἐλεσβίαξεν. ov. 
ALX. ἀλκυόνες, «t παρ᾽ ἀενάοις ϑαλάσσας 

κύμασι στωμύλλετε, | 1310 
τέγγουσαι νοτίοις πτϑδοῶν 
ῥανίσι χρόα δροσιξόμεναι" 
«i9 ὑπωρόφιοι κατὰ γωνίας 
εἷειειειειειλίσσετε δακτύλοις φάλαγγες 
ἱστότονα πηνίσματα καὶ 1315 
κερκίδος ἀοιδοῦ μελέτας, 
ἵν᾽ 0 φίλαυλος ἔπαλλε δελ-- 
gig πρῴραις κυανεμβόλοις. 
μαντεῖα καὶ σταδίους. 
οἰνάνϑας. γάνος ἀμπέλου, 1320 
βότρυος ἕλικα παυσίπονον. 
περίβαλλ᾽, ὦ τέκνον. ὠλένας. 
ὁρᾶς τὸν πόδα τοῦτον; 210: ὁρῶ. 

AIMN. τί δαί; τοῦτον ὁρᾶς; AIO. ὁρῶ. 
AIX. τοιαυτὶ μέντοι σὺ ποιῶν 1325 

τολμᾶς τἀμὰ μέλη ψέγειν. 

ἀνὰ τὸ δωδεκαμήχανον 
Κυρήνης μελοποιῶν; 
τὰ μὲν μέλη σου ταῦτα: βούλομαι δ᾽ ἔτι 
τὸν τῶν μονῳδιῶν διεξελθεῖν τρόπον. 1330 
ὦ Nvxvóg κελαινοφαὴς | 
0Qgva, τίνα μοι δύστανον ὄνειρον 
πέμπεις ἐξ ἀφανοῦς, ᾽Δΐδα πρόπολον, 
ψυχὰν ἄψυχον ἔχοντα. μελαίνας 
Νυκτὸς παῖδα, 1435 

φρικώδη δεινὰν ὄψιν, 
μελανονεκυξίμονα, 
φόνια φόνια δερκόμενον, 
μεγάλους ὄνυχας ἔχοντα. 
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ἀλλά μοι ἀμφίπολοι λύχνον ἅψατε 
κάλπισί T. ἐκ ποταμῶν δρόσον ἄρατε. ϑερμετε δ᾽ 

ὕδωρ. 
ὡς ἂν ϑεῖον ὄνειρον ἀποκλύσω. 1340 
ἰὼ πόντιε δαῖμον, 
τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ - ἰὼ EUvOLXOL, 
τάδε τέρα ϑεάσασϑε. τὸν ἀλεκτρυόνα μου συναρ-- 

πάσασα 
φρούδη Γλύκη. 
Νύμφαι ὀρεσσίγονοι, 
o Μανία, ξυλλαβε. 1345 
2 Ἁ 9. o€ , 

ἐγὼ δ᾽ ἃ ταλαινὰ 
προσέχουσ᾽ ἔτυχον ἐμαυτῆς 
ἔργοισι, λίνου μεστὸν ἄτρακτον 
εἰειειειλίσσουσα χεροῖν. 
κλωστῆρα ποιοῦσ᾽, ὅπως 
κνεφαῖος εἰς ἀγορὰν 1350 
φέρουσ᾽ &zoÓo(uav 
ὁ δ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἀνέπτατ ἐς αἰϑέρα 
κουφοτάταις πτερύγων ἀκμαῖς" 
ἐμοὶ δ᾽ ἄχε᾽ ἄχεα κατέλιπε, 
δάκρυα δάκρυά τ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων 
9, 2! y , 

ἔβαλον ἔβαλον ἃ τλαμῶν. 1355 
ἀλλ᾽, ὦ Κρῆτες. Ἴδας τέκνα, 
τὰ τόξα τε λαβόντες ἐπαμύνατε, 
τὰ κῶλα T ἀμπάλλετε. κυκλούμενοι τὴν οἰκίαν. 
er ' , bU B 
«ue δὲ Ζίκτυννα παῖς Ἄρτεμις καλὰ 
τὰς κυνίσκας ἔχουσ᾽ ἐλϑέτω 1360 
διὰ δόμων πανταχῆ. 

' 3 5 , , , 

συ Ó , ὦ Διὸς. διπυρους ἀνέχουσα 
λαμπάδας ὀξυτάτας χειροῖν, κάτα, παράφηνον 
, , , A 

ἐς D'Avxqg , ὁπῶς ἂν 
VATER ῥἐ καλαί; IE c Sd dpa τς AS aS i 
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εἰσελθοῦσα φωφάσω. 

παύσασϑον ἤδη τῶν μελῶν. AIT. κᾶμοιγ᾽ ug 

ἐπὶ τὸν σταϑμὸν γὰρ αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομαι, 
ὅπερ ἐξελέγξει τὴν ποίησιν νῶν μόνον" 
[τὸ γὰρ βάρος νῶν βασανιεῖ τῶν ῥημάτων.) 
ἴτε δεῦρό νυν , εἴπερ γε δεῖ καὶ τοῦτο μὲ 
ἀνδρῶν ποιητῶν τυροπωλῆσαι τέχνην. 
ἐπίπονοί γ᾽ οἵ δεξιοί. 1870 
τόδε γὰρ ἕτερον αὖ τέρας 
νεοχμόν,. ἀτοπίας πλέων, 
ὃ τίς ἂν ἐπενόησεν ἄλλος; 
μὰ τόν, ἐγὼ μὲν οὐδ᾽ ἂν εἴ τις 
ἔλεγέ μοι τῶν ἐπιτυχόντων, 1375 
ἐπιϑόμην, ἀλλ᾽ ἀόμην ἂν 
αὐτὸν αὐτὰ ληρεῖν. 
ἴϑι νυν παρίστασϑον᾽ παρὰ τὼ πλαστιγγ᾽. AL. 

καὶ ETP. ἰδού: 
x«i λαβομένω τὸ ῥῆμ᾽ ἑκάτερος εἴπατον. 
καὶ μὴ μεϑῆσϑον. πρὶν ἂν ἐγὼ σφῷν κοκκύσω. 

ΑΙΣ. καὶ ETP. ἐχόμεϑα. 410. τοὔπος νῦν λέγετον εἰς 

ETP. 

AI. 

AIO. 

AIO. 

ETP. 

AIO. 

ETP. 

τὸν σταϑμόν. 1381 
ei9" ὥφελ᾽ Ἄργους μὴ διαπτάσϑαι σχάφος. 
Σπερχειὲ ποταμὲ βουνόμοι τ᾽ ἐπιστροφαί. 

κόκχυ, μεϑεῖτε: καὶ πολύ γε κατωτέρω 
χωρεῖ τὸ τοῦδε. ETP. καὶ τί ποτ᾽ ἐστὶ ταίΐτιον ; 1888 
ὅτι εἰσέϑηκε ποταμόν. ἐριοπωλικῶς 
ὑγρὸν ποιήσας τοὔπος ὥσπερ τἄρια, 
σὺ δ᾽ εἰσέϑηκας τοῦπος ἐπτερωμένον. 
ἀλλ᾽ ἕτερον εἰπάτω τι κἀντιστησάτω. 
λάβεσϑε τοίνυν αὖϑις. 411. καὶ ETP. ἣν ἰδού. 

AIO. λέγε. 1390 
οὐκ ἔστι Πειϑοῦς ἱερὸν ἄλλο πλὴν λόγος. 
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μόνος ϑεῶν γὰρ ϑάνατος ov δώρων ἐρᾷ. 
μεϑεῖτε μεϑεῖτε- καὶ τὸ τοῦδέ γ᾽ αὖ ῥέπει" 
ϑάνατον γὰρ εἰσέϑηκε βαρύτατον κακόν. 
ἐγὼ δὲ πειϑώ γ᾽. ἔπος ἄριστ᾽ εἰρημένον. 
πειϑὸὼ δὲ κοῦφόν ἐστι καὶ νοῦν οὐκ ἔχον. 
ἀλλ᾽ ἕτερον αὖ ξήτει τι τῶν βαρυστάϑμων, 
0 τι σοι καϑέλξει. καρτερόν τε καὶ μέγα. 
φέρε ποῦ τοιοῦτον δῆτα μούστί; ποῦ; 

φράσω: 
βέβληκ᾽ ᾿Δχιλλεὺς δύο κύβω καὶ τέτταρα. — 1100 
λέγοιτ᾽ ἄν. ὡς αὕτη ᾽στὶ λοιπὴ σφῶν στάσις. 
σιδηροβριϑές T ἔλαβε δεξιᾷ ξύλον. 
ἐφ᾽ ἄρματος γὰρ ἅρμα καὶ νεχρῷ νεκρός. 
ἐξηπάτηκεν αὖ σὲ καὶ νῦν. ETP. τῷ τρόπῳ; 
δυ᾽ ἅρματ᾽ εἰσέϑηκε καὶ νεκρὼ δύο. 1405 
οὖς οὐκ ἂν ἄραιντ᾽ υὐδ᾽ ἑχατὸν Αἰγύπτιοι. 

καὶ μηκέτ᾽ ἔμοιγε κατ᾽ ἔπος. ἀλλ᾽ ἐς τὸν σταϑμὸν 
αὐτός. τὰ παιδί᾽. ἡ γυνή. Κηφισοφῶν. 
ἐμβὰς καϑήσϑω συλλαβὼν τὰ βιβλία: 
ἐγὼ δὲ δύ᾽ ἔπη τῶν ἐμῶν ἐρῶ μόνον. 1410 
ἅνδρες φίλοι. κἀγὼ μὲν αὐτοὺς οὐ κρινῶ. 
οὐ γὰρ δι᾽ ἔχϑρας οὐδετέρῳ γενήσομαι. 
τὸν μὲν γὰρ ἡγοῦμαι σοφόν, τῷ δ᾽ ἥδομαι. 
οὐδὲν ἄρα πράξεις ὥνπερ ἦλϑες οὕνεκα: | 
ἐὰν δὲ κρίνω; ILA. τὸν ἕτερον λαβὼν ἄπει. — 1415 
ὁπότερον ἂν κρίνῃς. tv. ἔλϑῃς μὴ μάτην. 
εὐδαιμονοίης. φέρε. πύϑεσϑέ μου ταδί. 
ἐγὼ κατῆλϑον ἐπὶ ποιητήν. ΕΥ̓Ρ. τοῦ χάριν; 
ἵν᾽ ἡ πόλις σωϑεῖσα τοὺς χοροὺς ἄγῃ. 
ὁπότερος οὖν ἂν τῇ πόλει παραινέσειν 1420 
μέλλῃ τι χρηστόν. τοῦτον ἄξειν μοι δοκῶ. 
πρῶτον μὲν οὖν περὶ ᾿ 4λκιβιάδου τίν᾽ ἔχετον 
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γνώμην ἑκάτερος; ἡ πόλις γὰρ δυστοκεῖ. 

ἔχει δὲ περὶ αὐτοῦ τίνα γνώμην; AIO. τίνα; 
ποϑεῖ μέν, ἐχϑαίρει δέ, βούλεται δ᾽ ἔχειν. 1495 
ἀλλ᾽ ὅ τι νοεῖτον, εἴπατον τούτου πέρι. 
μισῶ πολίτην. ὅστις ὠφελεῖν πάτραν 
βραδὺς πέφυκε, μεγάλα δὲ βλάπτειν ταχύς. 
καὶ πόριμον αὑτῷ, τῇ πόλει δ᾽ ἀμήχανον. 
sU γ΄, ὦ Πόσειδον. σὺ δὲ τίνα γνώμην ἔχεις; 1430 
οὐ χρὴ λέοντος σκύμνον ἐν πόλει τρέφειν. 
[μάλιστα μὲν λέοντα μὴν πόλει τρέφειν. 
ἣν δ᾽ ἐκτραφῇ τις. τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν. 
νὴ τὸν Zio τὸν σωτῆρα, δυσκχρίτως y ἔχω: 
ὁ μὲν “σοφῶς γὰρ. εἶπεν. ὁ δ᾽ ἕτερος σαφῶς. 
ἀλλ᾽ ἔτι μίαν γνώμην ἑκάτερος εἴπατον 1435 
περὶ τῆς πόλεως ἥντιν᾽ ἔχετον σωτηρίαν. 
[εἴ τις πτερώσας Κλεόκριτον Κινησίᾳ., 
αἴροιεν αὔραι πελαγίαν ὑπὲρ πλάκα. 

γέλοιον ἂν φαίνοιτο- νοῦν δ᾽ ἔχει τένα; 
εἰ ναυμαχοῖεν. x&v. ἔχοντες ὀξίδας 1440 
δαίνοιεν ἐς τὰ βλέφαρα τῶν ἐναντίων. 
ἐγὼ μὲν οἶδα. καὶ ϑέλω φράξειν. AIO. λέγε. 
ὅταν τὰ νῦν ἄπιστα πίσϑ᾽ ἡγώμεϑα, 
τὰ δ᾽ ὄντα πίστ᾽ ἄπιστα. 210. πῶς; οὐ μανϑάνω. 
ἀμαϑέστερόν πὼς εἰπὲ καὶ σαφέστερον. [445 
εἰ τῶν πολιτῶν οἷσι νῦν πιστεύομεν, 
τούτοις ἀπιστήσαιμεν, οἷς δ᾽ οὐ χρώμεϑα, 
τούτοισι χρησαίμεσϑα. σωϑείημεν ἄν. 
εἰ νῦν γε δυστυχοῦμεν ÉV τούτοισι. πῶς 

τἀναντί᾽ ἂν πράττοντες οὐ σωξοίμεϑ᾽ ἄν; 1450 
εὖ γ᾽, ὦ Παλάμηδες, ὦ σοφωτάτη φύσις. 
ταυτὶ πότερ᾽ αὐτὸς εὗρες ἢ Κηφισοφῶν; 
ἐγὼ μόνος" τὰς δ᾽ ὀξίδας Κηφισοφῶν. 
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τί δαὶ GU; τί λέγεις; ALN. τὴν πόλιν νῦν μοι 
φράδον | 

πρῶτον, τίσι χρῆται" πότερα τοῖς χρηστοῖς; 410. 
πόϑεν ; 1455 | 

μισεῖ κάκιστα, τοῖς πονηροῖς δ᾽ ἥδεται. 
οὐ δῆτ᾽ ἐκείνη γ᾽. ἀλλὰ χρῆται πρὸς βίαν. 
πῶς οὖν τις ἂν σώσειε τοιαύτην πόλιν, 
ἡ μήτε χλαῖνα μήτε σίσυρα συμφέρει; 
εὕρισκε νὴ ZIÜ , εἴπερ ἀναδύσει πάλιν. 1460 
ἐκεῖ φράσαιμ᾽ ἄν- ἐνθαδὶ δ᾽ οὐ βούλομαι. 
μὴ δῆτα σύ γ᾽. ἀλλ᾽ ἐνθένδ᾽ ἀνέει τἀγαϑά. 
τὴν γῆν ὅταν νομίσωσι τὴν τῶν πολεμίων 
εἶναι σφετέραν. τὴν δὲ σφετέραν τῶν πολεμίων, 
πόρον δὲ τὰς ναῦς. ἀπορίαν δὲ τὸν πόρον. [466 
εὖ, πλήν γ᾽ ὃ δικαστὴς αὐτὰ καταπίνει μόνος. 
κρίνοις ἄν. 2170. αὕτη σφῷν κρίσις γενήσεται. 
αἱρήσομαι γὰρ ὄνπερ ἡ ψυχὴ ϑέλει. 
μεμνημένος νυν τῶν ϑεῶν. ovs ὥμοσας, 

1 μὴν ἀπάξειν u οἴκαδ᾽ , αἵροῦ τοὺς φίλους. 1470. 
ἡ γλῶττ᾽ ὀμώμοκ᾽ : Αἰσχύλον δ᾽ αἱρήσομαι. ; 
τί δέδρακας. ὦ μιαρώτατ᾽ ἀνθρώπων; AIO. ἐγώ. 

ἔκρινα νικᾶν Αἰσχύλον. τιὴ γὰρ οὔ; 

αἴσχιστον ἔργον προσβλέπεις μ᾽ εἰργασμένος ; E 
τί δ᾽ αἰσχρόν. ἣν uj τοῖς ϑεωμένοις δοκῇ; 1475 

ο) σχέτλιε, περιόψει μὲ δὴ τεθνηκότα; | 
τίς οἷδεν εἰ τὸ ξῆν μέν ἐστι κατϑανεῖν, 
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χωρεῖτε τοίνυν. ὦ DRTUB! , εἴσω. AIO. τί δαί; 
ἵνα ξενίσω ᾽γώ oo πρὶν ἀποπλεῖν. 4170. εὖ A£- 

γξις 1180 

νὴ τὸν Zt * οὐ γὰρ ἄχϑομαι τῷ πράγματι. 
μακάριός γ᾽ ἀνὴρ ἔχων 

1482— 1490. — 1491— 1499. NE e DE 7 CP DE 
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ξύνεσιν ἠκριβωμένην. 
πάρα δὲ πολλοῖσιν μαϑεῖν. 
ὅδε γὰρ εὖ φρονεῖν δοκήσας 
πάλιν ἄπεισιν οἴκαδ᾽ αὖ, 
ἐπ᾽ ἀγαϑῷ μὲν τοῖς πολίταις, 
ἐπ᾿ ἀγαϑῷ δὲ τοῖς ἑαυτοῦ 
ξυγγενέσι τὲ καὶ φίλοισι. 
διὰ τὸ συνετὸς εἶναι. 
χαρίεν οὖν μὴ Σωκράτει 
παρακαϑήμενον λαλεῖν. 
ἀποβαλόντα μουσικήν, 
τά τὲ μέγιστα παραλιπόντα 
τῆς τραγῳδικῆς τέχνης. 
τὸ δ᾽ ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι 
καὶ σκαριφησμοῖσι λήρων 
διατριβὴν ἀργὸν ποιεῖσϑαι., 
παραφρονοῦντος ἀνδρός. 
ἄγε δὴ χαίρων. Αἰσχύλε, χώρεις 
καὶ σῶξε πόλιν τὴν ἡμετέραν 
γνώμαις ἀγαϑαῖς. καὶ παίδευσον 
τοὺς ἀνοήτους" πολλοὶ δ᾽ εἰσίν. 
καὶ δὸς τουτὶ Κλεοφῶντι φέρων, 
καὶ τουτουσὶ τοῖσι πορισταῖς 2 
Μύρμηκί 9" ὁμοῦ καὶ Νικομάχῳ" 
τόδε δ᾽ ᾿ἀφχενόμῳ" 
καὶ goat. αὐτοῖς ταχέως ἥκειν 
ὡς ἐμὲ δευρὶ καὶ μὴ μέλλειν" 
κἂν μὴ ταχέως ἥκωσιν. ἐγὼ 
νὴ τὸν AnóAAO στίξας αὐτοὺς 
καὶ συμποδίσας 

μετ᾽ ᾿Αδειμάντου τοῦ Δευκολόφου 
κατὰ γῆς ταχέως ἀποπέμψω. 
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AIX. ταῦτα ποιήσω - σὺ δὲ τὸν ϑᾶκον ον 15158 

τὸν ἐμὸν παράδος το τηρεῖν. 

κἀμοὶ σώξειν; ἣν ἄρ᾽ ἐγώ ποτε 

δεῦρ᾽ ἀφίκωμαι. τοῦτον γὰρ ἐγὼ 

σοφίᾳ κρίνω ὃ )εύτερον εἶναι. 

μέμνησο δ᾽. ὅπως ὁ πανοῦργος ἀνὴρ 152 

καὶ ψευδολόγος καὶ βωμολόχος 

μηδέποτ᾽ εἰς τὸν ϑᾶκον τὸν ἐμὸν 

μηδ᾽ ἄκων ἐγκαϑεδεῖται. 

ILIA. φαίνετε τοίνυν ὑμεῖς τούτῳ 3 

λαμπάδας ἱ ἱεράς. χἄᾶμα προπέμπετε 1538. 

τοῖσιν τούτου τοῦτον μέλεσιν * 

καὶ μολπαῖσιν κελαδοῦντες. 

ΧΟΡ. πρῶτα μὲν εὐοδίαν ἀγαϑὴν ἀπιόντι “ποιητῇ 

ἐς φάος ὀρνυμένῳ δότε, δαύμονες οὗ κατὰ γαίας, 

τῇ δὲ πόλει μεγάλων ἀγαϑῶν ἀγαϑὰς ἐπινοίας, E. 

πάγχυ γὰρ ἐκ μεγάλων ἀχέων παυσαίμεϑ' ἂν οὔ- 

TOG 1531. 

ἀργαλέων τ᾽ ἐν ὅπλοις ξυνόδων. Κλεοφῶν δὲ ue 

χέσϑω 1 

κἄλλος ὁ βουλόμενος τούτων πατρίοις ἐν ἀρού- 

θαις. 
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I. 

AL “γυναῖκες συνέϑεντο πάντα μηχανήσασϑαι εἰς τὸ δύξαι 
ἄνδρες εἶναι καὶ ἐκκλησιάσασαι πεῖσαι παραδοῦναι σφίσι τὴν 

πόλιν ; δημηγορησάσης μιᾶς ἐξ αὐτῶν. αἵ δὲ μηχαναὶ τοῦ δόξαι 
αὐτὰς ἄνδρας εἶναι τοιαῦται. πώγωνας περιϑέτους καὶ ἀνδρείαν 
ἀναλαμβάνουσι στολήν: προνοήσασαι καὶ προασχήσασαι τὸ do- 
μα αὑτῶν. ὡς ὅτι μάλιστα ἀνδρικὸν εἶναι δόξαι. μία δὲ ἐξ αὐ- 
τῶν Πραξαγόρα λύχνον ἔχουσα προέρχεται κατὰ τὰς συνθήκας 
καὶ φησίν, ὦ λαμπρὸν ὄμμα. 

II. 

APIZTOO ANOTZ£Z I'PAMMATIKO?T. 

Ἔν τοῖς Σκίροις τὰ γύναι᾽ ἔκρινεν ἐν στολαῖς 
ἀνέρων προκαϑίζοντα; “γενομένης ἐκκλησίας, 
περιϑέμεναι πώγωνας ἀλλοτρίων τριχῶν. 
ἐποίησαν οὕτως. ὑστεροῦντες οὖν στολαῖς 
ἄνδρες γυναικῶν ἐκάϑισαν" καὶ δὴ μία 
δὴ ἱμηγορεῖ περὶ τοῦ λαβούσας τῶν ὅλων 
τὴν ἐπιτροπὴν βέλτιον ἄρξειν μυρίῳ" 
ἐκέλευσέ 7 εἰς κοινὸν φέρειν τὰ χρήματα 
καὶ χρῆσϑ᾽ ἅπασιν ἕ ἐξ ἴσου ταῖς οὐσίαις, 
καὶ ταῖς γυναιξὶ uevozid cocos τοὺς νόμους. 10 

Q 
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* Q λαμπρὸν ὄμμα τοῦ τροχηλάτου λύχνου 
κάλλιστ᾽ ἐν εὐσχόποισιν ἐξηρτημένον. 
yov&g τὲ γὰρ σὰς καὶ τύχας δηλώσομεν" 
τροχῷ γὰρ ἐλαϑεὶς κεραμικῆς ῥύμης ἅπο 
μυκτῆρσι λαμπρὰς ἡλίου τιμὰς ἔχεις" 
ὅρμα φλογὸς σημεῖα τὰ ξυγκείμενα. 
σοὶ γὰρ μόνῳ δηλοῦμεν, εἰκότως. ἐπεὶ 
κἀν τοῖσι δωματίοισιν ᾿ἀφροδίτης τρόπων 
σειρωμέναισι πλησίος παραστατεῖς, 
λορδουμένων τε σωμάτων ἐπιστάτην 10 
ὀφϑαλμὸν οὐδεὶς τὸν σὸν ἐξείργει δόμων. 
μόνος δὲ μηρῶν εἰς ἀπορρήτους μυχοὺς 
λάμπεις. ἀφεύων τὴν ἐπανϑοῦσαν τρίχα: 
στοάς τε καρποῦ βακχίου τε νάματος 
πλήρεις ὑποιγνύσαισι συμπαραστατεῖς" 15 
καὶ ταῦτα συνδρῶν οὐ λαλεῖς τοῖς πλησίον. 
&v9" ὧν συνείσει καὶ τὰ νῦν βουλεύματα, 
ὅσα Σ κίροις ἔδοξε ταῖς ἐμαῖς φίλαις. 
ἀλλ᾽ οὐδεμία πάρεστιν ἃς ἥκειν ἐχρῆν. 
καίτοι πρὸς ὄρϑρον γ᾽ ἐστίν: ἡ δ᾽ ἐκκλησία 20 
αὐτίκα μάλ᾽ ἔσται: καταλαβεῖν δ᾽ ἡμᾶς ἕδρας, 
ἃς Φυρόμαχός ποτ᾽ εἶπεν, εἰ μέμνησϑ' ἔτι, 
δεῖ τὰς ἑτέρας πως κἀγκαϑεξομένας λαϑεῖν. 
τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; πότερον οὐκ ἐρραμμένους 
ἔχουσι τοὺς πώγωνας, οὖς εἴρητ᾽ ἔχειν; 25 

σι 
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ἢ ϑαίμάτια τἀνδρεῖα κλεψάσαις λαϑεῖν 
5 Ν 3 e 3 9:8 - ^ , 
Qv χαλεπὸν αὑταῖς ; ἀλλ΄ ὁρῶ τονδὶ λύχνον 

προσιόντα. φέρε νυν ἐπαναχωρήσω πάλιν 
un) καί τις ὧν ἀνὴρ ὃ προσιὼν τυγχάνει. 
e δί cere ; 2 , 
ὥρα βαδίξειν. ὡς ὁ κηρυξ ἀρτίως 30 
c - , , , 

ημῶν προσιόντων δεύτερον xcexoxxvxev. 

? 

. ἐγὼ δέ γ᾽ ὑμᾶς προσδοκῶσ᾽ ἐγρηγόρειν 
τὴν νύκτα πᾶσαν. ἀλλὰ φέρε. τὴν γείτονα 
τήνδ᾽ ἐχκαλέσωμαι. ϑρυγανῶσα τὴν ϑύραν. 
δεῖ γὰρ τὸν ἄνδρ᾽ αὐτῆς λαϑεῖν. ΓΥ͂. A. ἤκουσά 

τοι 335 

ὑποδουμένη τὸ κνῦμά Gov τῶν δακτύλων, 
ἅτ᾽ οὐ καταδαρϑοῦσ΄. ὁ γὰρ ἀνήρ; ὦ φιλτάτη. 
Σαλαμίνιος γάρ ἐστιν ᾧ ξύνειμ᾽ ἐγώ, 
τὴν νύχϑ' ὅλην ἤλαυνέ u^ ἐν τοῖς στρώμασιν, 
ὥστ᾽ ἄρτι τουτὶ ϑοίμάτιον αὐτοῦ λαβεῖν. 40 

. καὶ μὴν ὁρῶ καὶ Κλειναρέτην καὶ Σωστράτην 
παριοῦσαν ἤδη τήνδε καὶ Φιλαινέτην. 

L4 2 / ? c , , 

ovxovv ἐπείξεσϑ' ; ὡς Γλυκὴ κατῶώμοσεν 
c eI 2f, - τὴν ὑστάτην ἥκουσαν οἴνου τρεῖς χόας 

ἡμῶν ἀποτίσειν κἀρεβίνϑων χοίνικα. 45 
vv Σμικυϑίωνος δ᾽ οὐχ ὁρᾷς Μελιστίχην 
σπεύδουσαν ἐν ταῖς ἐμβάσιν; IIPA. κἀμοὶ δοκεῖ 
κατὰ σχολὴν παρὰ τἀνδρὸς ἐξελϑεῖν μόνη. 

A. τὴν τοῦ καπήλου δ᾽ ovy ὁρᾶς Γευσιστράτην, 
ἔχουσαν ἐν τῇ δεξιᾷ τὴν λαμπάδα; 50 
καὶ τὴν Φιλοδωρήτου τε καὶ Χαιρητάδου 
ὁρῶ προσιούσας χἀτέρας πολλὰς πάνυ 
10 Μη ,0 τι πέρ ἐστ᾽ ὄφελος ἐν τῇ πόλει. 

καὶ πάνυ ταλαιπώρως ἔγωγ᾽ ; ὦ φιλτάτη, 

ἐχδρᾶσα παρέδυν. ὁ γὰρ ἀνὴρ τὴν νύχϑ᾽ ὅλην | 55 
ἔβηττε. τριχίδων ἑσπέρας ἐμπλήμενος. 
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, , [s ^ 3 , , 

κάϑησϑε τοίνυν, ὡς «v ἀνέρωμαι rode 
c - 2 1 , ς - 
ὑμᾶς. ἐπειδὴ συλλελεγμένας ὁρῶ, 
ὅσα Σκίροις ἔδοξεν εἰ “δεδράκατε. 
ἔγωγε. πρῶτον μέν γ᾽ ἔχω τὰς μασχάλας 60 

λόχμης δασυτέρας, καϑάπερ ἣν ξυγκείμενο v 
ἔπειϑ᾽ ὁπόϑ᾽ ἁνὴρ sig ἀγορὰν οἴχοιτό μου, 
2 , M mo. 3 Ὁ 3. € H 

ἀλειψαμένη τὸ σῶμ᾽ οὁλον δι΄ ἡμέρας 
ἐχραινόμην ἑστῶσα πρὸς τὸν ἥλιον. 
κἄγωγε: τὸ ξυρὸν δέ γ᾽ ἐκ τῆς οἰκίας 65 
2 A er , er 
ἔρριψα πρῶτον. ἵνα δασυνϑείην 041 
καὶ μηδὲν εἴην ἔτι γυναικὶ προσφερής. 
ἔχετε δὲ τοὺς πώγωνας, , oUg εἴρητ᾽ ἔχειν 
πάσαισιν ἡμῖν, ὁπότε συλλεγοίμεϑα; 
νὴ τὴν Ἑκάτην. καλόν γ᾽ ἔγωγε τουτονί. 70 
κἄγωγ᾽ Ἐπικράτους ovx ὀλίγῳ καλλίονα. 
ὑμεῖς δὲ τί φατέ; I'T. 4. φασί: κατανεύουσι γάρ. 
καὶ μὴν τά γ᾽ ἄλλ᾽ ὑμῖν ὁρῶ πεπραγμένα. 
“ακωνικὰς γὰρ ἔχετε καὶ βακτηρίας 

καὶ ϑαἰίμάτια τἀνδρεῖα. καϑάπερ εἴπαμεν. Τὸ 
ἔγωγέ τοι τὸ σκύταλον ἐξηνεγκάμην 

* - , M , , 

τὸ τοῦ “αμίου τουτὶ καϑεύδοντος λαϑρᾳ. 
τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνων τῶν σκυτάλων ὧν πέρδεται; 
νὴ τὸν 4ία τὸν σωτῆρ᾽ ἐπιτήδειός γ᾽ ἂν ἣν 

Α » » L4 3 , 

τὴν τοῦ Πανόπτου διφϑέραν ἐνημμένος 80 
εἴπερ τις ἄλλος βουκολεῖν τὸν δήμιον. 
ταυτί γέ τοι νὴ τὸν ZU ἐφερόμην, ἵνα 
πληρουμένης ξαίνοιμι τῆς ἐκκλησίας. 
πληρουμένης j τάλαινα: Dr. B. νὴ τὴν. Ἄρτεμιν, 
ἔγωγε. τί γὰρ ἂν χεῖρον ἀκφοῴμην ἀρὰς 85 (91) 
ξαίνουσα; γυμνὰ δ᾽ ἐστί μοι τὰ παιδία. 
ἰδού γέ σε ξαίνουσαν, ἣν τοῦ σώματος 
οὐδὲν παραφῆναι τοῖς καϑημένοις ἔδει. 

ΡΥ ΨΡῚ mem 

1 " * , " ] En ᾿ΕΝ o * 
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οὐχοῦν καλά y ἂν πάϑοιμεν, εἰ πλήρης τύχοι 
[JE SOS » » ;€ 5 , 
0 δῆμος Ov, καπειϑ' ὑπερβαίνουσα vug 90 (96) 
ἀναβαλλομένη δείξειε τὸν Φορμίσιον. 
ἣν δ᾽ ἐγκαϑεξώμεσϑα πρότεραι, λήσομεν 
ξυστειλάμεναι ϑαίματια: τὸν πώγωνά τε 
ὅταν καϑώμεν. ὃν περιδησόμεσϑ' éxcl, 

E 3 ^ C IET Ue EC x 
τίς οὐκ ἂν ἡμᾶς ἀνόρας ἡγησαυϑ' o 95 (101) 

᾿ἀγύρριος γοῦν τὸν “Προνόμου πώγων᾽ ἔχων 

Age" καίτοι πρότερον qv οὗτος γυνή" 

νυνὶ δ᾽, ὁρᾷς, πράττει τὰ μέγιστ᾽ ἐν τῇ πόλει. 
3 3.» actu A 2i AEN , , 

ἀλλ᾽ (ys) ὁπὼς καὶ τὰἀπὶ vTOUTOLG ÜQOGO[LEV , 

ἕως ἔτ᾽ ἐστὶν ἄστρα κατὰ τὸν οὐρανόν. 100 (88) 
ἡκκλησία 0^, εἰς ἣν παρεσκευάσμεϑα 
ἡμεῖς βαδίξειν, ἐξ ἕω γενήσεται. 

^ Ἁ » Ὁ" ^ ^ δ᾽ 

v1 τὸν Zi , ὥστε δεῖ ue καταλαβεῖν ἕδρας 
ὑπὸ τῷ λίϑῳ τῶν πρυτάνεων καταντικρύ. 
τούτου γέ τοι νὴ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν 105 
τόλμημα τολμῶμεν τοσοῦτον οὔνεκα, 
» "d - M , 

qv πὼς παραλαβεῖν τῆς πόλεως τὰ πράγματα 
δυνώμεϑ', ὥστ᾽ ἀγαϑόν τι πρᾶξαι τὴν πόλιν" 
νῦν μὲν γὰρ οὔτε ϑέομεν ovv ἐλαύνομεν. 
καὶ πῶς γυναικῶν ϑηλύφρων ξυνουσία 110 

δημηγορήσει; IIPA. πολὺ μὲν ovv ἀριστά που. 
λέγουσι γὰρ καὶ τῶν νεανίσκων ὅσοι 
πλεῖστα σποδοῦνται, δεινοτάτους εἶναι λέγειν" 
ἡμῖν δ᾽ ὑπάρχει τοῦτο κατὰ τύχην τινα. 
οὐκ οἶδα- δεινὸν δ᾽ ἐστὶν ἡ μὴ ᾿μπειρία. 116 
οὐκοῦν ἐπίτηδες ξυνελέγημεν ἐνθάδε, 
ὅπως προμελετήσωμεν ἀκεῖ δεῖ λέγειν. 
οὐκ ἂν φϑάνοις τὸ γένειον ἂν περιδουμένη, 
ἄλλαι 9? ὅσαι λαλεῖν μεμελετήκασί που; 
τίς 0^, ὦ μέλ᾽, ἡμῶν οὐ λαλεῖν ἐπίσταται; 120 
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2 ' Y -U ' ? 295 N - 
ἴϑι δὴ συ περιδοῦ καὶ ταχέως &vro γενοῦ" 
ἐγὼ δὲ ϑεῖσα τοὺς στεφάνους περιδήσομαι 
καὐτὴ μεϑ᾽ ὑμῶν, ἦν τί μοι δόξῃ λέγειν. 

ΓΥ. 4. δεῦρ᾽. ὦ γλυκυτάτη Πραξαγόρα. σκέψαι. τάλαν. 

IIPA. 

IIPA. 

ὡς καὶ καταγέλαστον τὸ πρᾶγμα φαίνεται. 125 
πῶς καταγέλαστον; ΓΥ͂. 4. ὥσπερ εἴ τις σηπέαις 
πώγωνα περιδήσειεν ἐσταϑευμέναις. 
ὁ περιστίαρχος. περιφέρειν χρὴ τὴν γαλῆν. 
πάριτ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν. ᾿Δρίφραδες, παῦσαι λαλῶν. 
κάϑιξε παριών. τίς ἀγορεύειν βούλεται; 180 

ΓΎ. 4. ἐγώ. IIPA. περίϑου δὴ τὸν στέφανον τὐχἀγαϑῇ. 
ΓΥ. 4. ἰδού. IIPA. λέγοις ἄν. I'T. A. εἶτα πρὶν πιεῖν 

ΠΡΑ͂. 

IIPA. 

IIPA. 

IHPA. 

λέγω; 
ἰδοὺ πιεῖν. ΓΎ. 4. τί γάρ. ὦ μέλ᾽. ἐστεφανω- 

σάμην; 
ἄπιϑ'᾽ ἐκποδών τοιαῦτ᾽ ἂν ἡμᾶς εἰργάσω 
κἀκεῖ. ΓΥ͂. Δ. τί δ᾽ ; οὐ πίνουσι κἀν τἠκκλησίᾳ; 
ἰδού γέ σοι πίνουσι. I'T. A. νὴ τὴν ἄρτεμυν, 136 
καὶ ταῦτά γ᾽ εὔξωρον. τὰ γοῦν βουλεύματα 
αὐτῶν ὅσ᾽ ἂν πράξωσιν ἐνθυμουμένοις 
ὥσπερ' μεϑυόντων ἐστὶ παραπεπληγμένα. 
καὶ νὴ Zia σπένδουσί γ᾽" ἢ τίνος χάριν 140 
τοσαῦτ᾽ ἂν EUXOVT » εἴπερ οἶνος μὴ παφῆν: 
καὶ λοιδοροῦνταί γ᾽ ὥσπερ ἐμπεπωκχότες, 
καὶ τὸν παροινοῦντ᾽ ἐκφέρουσ᾽ οἵ τοξόται. 
σὺ μὲν βάδιξε καὶ xét οὐδὲν γὰρ εἶ. 

DIT. 41. νὴ τὸν At^, ῆ μον μὴ γενειᾶν κρεῖττον ἦν" 145 

IIPA. 

IIPA. 

δέψῃ γάρ. ὡς ἔοικ᾽, ἀφαυανϑήσομαι. 

ἔσϑ᾽ ἥτις ἑτέρα βούλεται λέγειν; IT. B. ἐγώ. 
ἴϑι δὴ στεφανοῦ καὶ γὰρ τὸ χρῆμ᾽ ἐργάξεται. 
ἄγε νυν ὅπως ἀνδριστὶ καὶ καλῶς ἐρεῖς, 
διερεισαμένη τὸ σχῆμα τῇ βακτηρία. 130 
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, D 7. M e ^ - 2 ἢ 
ἐβουλόμην μὲν ἕτερον ἂν τῶν ἡϑαδῶὼν 
λέγειν τὰ βέλτισϑ'. ἵν᾽ ἐκαϑήμην ἥσυχος" 
νῦν ὃ οὐκ ἐάσω. κατά γε τὴν ἐμήν, μίαν 
ἐν τοῖς καπηλείοισι λάκκους ἐμποιεῖν 
er 2 x ? ἜΝ hi X , 

ὕδατος. ἐμοὶ μὲν ov δοκεῖ μὰ τῶ co. 155 
μὰ τὼ $50; τάλαινα, ποῦ τὸν νοῦν ἔχεις; 

, DOS ? N M - 3» , 

τί δ΄ ἔστιν; οὐ yaQ δὴ πιεῖν γ᾽ τησᾶὰ δε. 
à ,2 2 242 M ^? b! x , 

μὰ AC, ἀλλ᾽ ἀνὴρ ὧν τὼ ϑεὼ κατώμοσας, 
, ZLINESEYEOTY ivi Mas τ , 

καίτοι τα y ἀλλ΄ εἰποῦσα δεξιώτατα. 
ὦ νὴ τὸν ᾿“πόλλω. IIPA. παῦε τοίνυν, ὡς ἐγὼ 160 

, ^ a 

ἐχκλησιάσουσ᾽ ovx ἂν προβαίην τὸν πόδα 
τὸν ἕτερον. εἰ μὴ ταῦτ᾽ ἀκριβωϑήσεται. 
φέρε τὸν στέφανον: ἐγὼ γὰρ αὖ λέξω πάλιν. 
οἶμαι γὰρ ἤδη μεμελετηκέναι καλῶς. 
ἐμοὶ γάρ. ὦ γυναῖκες αἵ καϑήμεναι., 165 
γυναῖχας αὖ, δύστηνε. τοὺς ἄνδρας λέγεις; 
δι᾿ Ἐπίγονόν γ᾽ éxewoví- βλέψασὰά γὰρ 
2 E Χ ^: E MA , 

ἐκεῖσε πρὸς γυναῖκας couv λέγειν. 
2; 4 * il , 35053 , 

ἄπερθρὲ καὶ GU καὶ 200110. ἐντευϑενί. 
2 M M e - er , , b 

αὐτὴ γὰρ ὑμῶν ἕνεκά μοι λέξειν δοκῶ, 170 
E E τς E » 

τονδὶ λαβοῦσα" τοῖς (sols μὲν evyouat 
τυχεῖν κατορϑώσασα τὰ βεβουλευμένα. 
ἐμοὶ δ᾽ ἴσον μὲν τῆσδε τῆς χώρας μέτα 
ὅσονπερ ὑμῖν ἄχϑομαι δὲ καὶ φέρω 
τὰ τῆς πόλεως ἅπαντα βαρέως πράγματα. 17 
ὁρῶ γὰρ αὐτὴν προστάταισι χρωμένην 
ἀεὶ πονηροῖς - κἂν τις ἡμέραν μίαν 
χρηστὸς γένηται. δέκα πονηρὸς γίγνεται. 
ἐπέτρεψας ἑτέρῳ " πλείον᾽ ἔτι δράσει κακά. 

4 Ἢ £ ἌΝ de. , " 
χαλεπὸν μὲν ovv ἄνδρας δυσαρέστους νουϑετεῖν, 

EY 1 e * , , ) 

o? τοὺς φιλεῖν μὲν βουλομένους δεδοίκατε, 181 
τοὺς δ΄ οὐκ ἐθέλοντας ἀντιβολεῖϑ' ἑἕκαστοτε. 

[01] 
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ἐκκλησίαισιν ἣν ὅτ᾽ οὐκ ἐχρώμεϑα 
»e ' , 2 ' , 2.2 , 

οὐδὲν τὸ παράπαν: ἀλλὰ τόν γ᾽ ᾿“γύρριον 
πονηρὸν ἡγούμεσϑα" νῦν δὲ χρωμένων 186 
ὁ μὲν λαβὼν ἀργύφιον ὑπερεπήνεσεν,. 

3 M 5 , LP στο ϑίοο ὁ δ᾽ οὐ λαβὼν εἶναι ϑανάτου φήσ᾽ ἀξίους 
τοὺς μισϑοφορεῖν ξητοῦντας ἐν τἠκκλησία. 

IT. A. νὴ τὴν ᾿ἀφροδίτην., δῦ γε ταυτογὶ λέγεις. s: 
, 22:3 , K , , j] 

IIPA. τάλαιν΄. Ζ“φροδίτην ὠνόμασας. χαρίεντα y ἂν 190 
ἔδρασας. εἰ τοῦτ᾽ εἶπας ἐν τἠκκλησίᾳ. 

ΓΎ. 4. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν εἶπον. IIPA. μηδ᾽ ἐθίξζου νῦν λέγειν. 
τὸ συμμαχικὸν αὖ τοῦϑ'. ὅτ᾽ ἐσκοπούμεϑα, 

^ , ? * ^s E ' , - 

εἰ μὴ γένοιτ᾽. ἀπολεῖν ἔφασκον τὴν πολιν 
^ Ven e) 5. ὧν LN, E Ve , E 
ὅτε δὴ Ó éy&vev , ἤχϑοντο, τῶν δὲ Qqvogov — 195 
ὁ τοῦτ᾽ ἀναπείσας εὐθὺς ἀποδρὰς Gero. 
ναῦς δεῖ καϑέλκειν" τῷ πένητι μὲν δοκεῖ, 
τοῖς πλουσίοις δὲ καὶ γεωργοῖς οὐ δοκεῖ. 
Κορινϑίοις ἤχϑεσϑε. κἀκεῖνοί γέ σοι" 

— , , A - ' » 

νῦν εἰσὶ χρηστοί, καὶ συ νῦν χρηστὸς γενοῦ. 300 
E] Ἐν 2 , , 3 T. , , x 

Aoysiog ἀμαϑῆς. αλλ ]ερώνυμος cogog 
, , JS , 

σωτηρία παρέκυψεν. ἀλλ᾽ δρίξεται 
Θρασύβουλος αὐτὸς οὐχὶ παρακαλούμενος. 

e . Ἁ e , - ^ , 

ΓΎ. 4. ὡς ξυνετὸς ἀνήρ. IIPA. νῦν καλῶς ἐπῃνεσας. 
Jit τ 4 

c ^ , 2 3 ^ , A - υμεῖς yag ἔστ᾽. ὦ δῆμε. τουτῶν αἴτιοι. 205 
τὰ δημόσια γὰρ μισϑοφοροῦντες χρήματα 
$^ “« 3: δ rn? PY 

ἰδίᾳ σκοπεῖσϑ' ἕκαστος O τι τις κερδανεῖ" 
τὸ δὲ κοινὸν ὥσπερ Αἴσιμος κυλίνδεται. 
ἣν οὖν ἐμοὶ πείϑησϑε, σωϑήσεσϑ᾽ ἔτι. 
ταῖς γὰρ γυναιξὶ φημὶ χρῆναι τὴν πόλιν ς- 210 
ἡμᾶς παραδοῦναι. καὶ γὰρ ἐν ταῖς οἰκίαις 

ταύταις ἐπιτρόποις καὶ ταμίαισι χρώμεϑα. 
UT. A. εὖ y , εὖ γε νὴ At , εὖ γε. IT. B. λέγε, λέγ᾽, ὠγαϑέ. 
IIPA. ὡς δ᾽ εἰσὶν ἡμῶν τοὺς τρόπους βελτίονες 
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ἐγὼ διδάξω. πρῶτα μὲν γὰρ τἄρια 215 
βάπτουσι ϑερμῷ κατὰ τὸν ἀρχαῖον νόμον 
ἁπαξάπασαι , κοὐχὶ μεταπειρωμένας 
ἴδοις ἂν αὐτάς. ἡ δ᾽ A9qvotcv πόλις, 
εἴ πού τιχρηστῶς εἶχεν. οὐκ ἂν ἐσώξετο, 
& μή τι καινὸν ἄλλο περιειργάξετο. 220 
καϑήμεναι φρύγουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ: 
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς φέρουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ: 
τὰ Θεσμοφόρι᾽ ἄγουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ" 
πέττουσι τοὺς πλακοῦντας ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ: 
τοὺς ἄνδρας ἐπιτρίβουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ: 
μοιχοὺς ἔχουσιν ἔνδον ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ: — 225 
αὑταῖς παροψωνοῦσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ" 
οἶνον φιλοῦσ᾽ εὔξωρον ὥσπερ καὶ πρὸ TOU: 
βινούμεναι χαίρουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ. 
ταύταισιν οὖν. ὦνδρες. παραδόντες τὴν πόλιν 
μὴ pd due; μηδὲ πυνϑανώμεϑα 280 
τί ποτ᾽ ἄρα δρᾶν μέλλουσιν, ἀλλ᾽ ἁπλῷ τρόπῳ 
ἐῶμεν ἄρχειν, σκεψάμενοι ταυτὶ μόνα, 
ὡς τοὺς στρατιώτας πρῶτον οὖσαι μητέρες 
σώξειν ἐπιϑυμήσουσιν᾽ εἶτα σιτία 
τίς τῆς τεκούσης ϑᾶττον ἐπιπέμψειεν ἄν; 235 

χρήματα πορίζειν εὐπορώτατον γυνή, 
ἄρχουσά τ᾽ οὐκ ἂν ἐξαπατηϑείη ποτέ. 
αὐταὶ γάρ εἰσιν ἐξαπατᾶν εἰϑισμέναι. 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐάσω- ταῦτ᾽ ἐὰν πείϑησϑέ μοι, 
εὐδαιμονοῦντες τὸν βίον διάξετε. 940 

εὖ γ΄. ὦ γλυκυτάτη Πραξαγόρα, καὶ δεξιῶς. 

πόϑεν. ὦ τάλαινα. ταῦτ᾽ ἔμαϑες οὕτω καλῶς; 
ἐν ταῖς φυγαῖς μετὰ τἀνδρὸς ὥκησ᾽ ἐν πυκνί: 
ἔπειτ᾽ ἀκούουσ᾽ ἐξέμαϑον τῶν ῥητόρων. 
οὐχ ἐτὸς ἄρ᾽. ὦ μέλ᾽. ἦσϑα δεινὴ καὶ σοφή: — 245 
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καί σε στρατηγὸν ot γυναῖκες αὐτόϑεν 
αἱρούμεϑ'. ἣν ταῦϑ' ἁπινοεῖς κατεργάσῃ. 
ἀτὰρ 1v Κέφαλος σοι λοιδορῆται προσφϑαρείς, 
πῶς ἀντερεῖς πρὸς αὐτὸν ἐν τἠκκλησίᾳ:; 
φήσω παραφρονεῖν αὐτόν. I'D. 4. ἀλλὰ τοῦτό γε 
ἴσασι πάντες. IIPA. ἀλλὰ καὶ μελαγχολᾶν. — 251 
καὶ τοῦτ᾽ ἴσασιν. IIPA. ἀλλὰ καὶ τὰ τρύβλια 
κακῶς κεραμεύειν τὴν δὲ πόλιν εὖ καὶ καλῶς. 
víÓ , ἣν Νεοκλείδης ὁ 0 γλάμων σε λοιδορῇ; 
TOUTO μὲν εἶπον ἐς κυνὸς πυγὴν ὁρᾶν. 255 

τί δ᾽. ἣν ὑποκρούσωσίν σε; IIPA. προσκινήσομοαι. 
ἅτ᾽ οὐκ ἄπειρος οὖσα πολλῶν κρουμάτων. 
ἐχεῖνο μόνον ἄσκεπτον, ἤν σ᾽ οἱ τοξόται 
ἕλκωσιν. 0 τι δράσεις ποτ᾽. IIPA. ἐξαγκωνιῶ 
ὧδί: μέση γὰρ οὐδέποτε ληφϑήσομαι. 260 
ἡμεῖς δέ γ᾽, ἣν αἴρωσ᾽, ἐᾶν κελεύσομεν. 
ταυτὶ μὲν ἡμῖν ἐντεϑύμηται καλῶς, 
ἐκεῖνο δ᾽ οὐ πεφροντίκαμεν, ὅτῳ τρύπῳ 
τὰς χεῖρας αἴρειν μνημονεύσομεν τότε. 
εἰϑισμέναι γάρ ἐσμεν αἴρειν τὼ σκέλη. 265 
χαλεπὸν τὸ πρᾶγμ᾽ - ὅμως δὲ χειροτονητέον 
ἐξωμισάσαις τὸν ἕτερον βραχίονα. 
ἄγε vvv ἀναστέλλεσϑ' ἄνω τὰ χιτώνια" 

᾿ὑποδεῖσϑε δ᾽ ὡς τάχιστα τὰς Πακωνικᾶς, 
ὥσπερ τὸν ἄνδρ᾽ ἐθεᾶσϑ'᾽. ὅτ᾽ εἰς ἐκκλησίαν 310 
μέλλοι βαδίζειν ἢ ϑύραζ᾽ ἑκάστοτε. 
ἔπειτ᾽ ἐπειδὰν ταῦτα πάντ᾽ ἔχῃ καλῶς, 
περιδεῖσϑε τοὺς πώγωνας. ἡνίκ᾽ ἂν δέ γε 
τούτους ἀκριβῶς ἦτε περιηρμοσμέναι., 
καὶ ϑαίμάτια τἀνδρεῖά γ᾽ ἅπερ ἐκλέψατε 275 
ἐπαναβάλεσϑε. κάτα ταῖς βακτηρίαις 
ἐπερειδόμεναι βαδίξετ᾽, ἄδουσαι μέλος 
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πρεσβυτικόν τι. τὸν τρόπον μιμούμεναι 
τὸν τῶν ἀγροίκων. ΓΎ. B. εὖ λέγεις - ἡμεῖς δέ γε 
προΐωμεν αὐτῶν. καὶ γὰρ ἑτέρας, οἴομαι 280 
ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐς τὴν πύκν᾽ ἥξειν ἄντικρυς 
γυναῖκας. IIPA. ἀλλὰ σπεύσαϑ'.. ὡς elc)" ἐκεῖ 
τοῖς μὴ παροῦσιν ὀρϑρίοις ἐς τὴν πύκνα 
ὑπαποτρέχειν ἔχουσι μηδὲ πάτταλον. 
ὥρα προβαίνειν, ὦνδρες, ἡμῖν ἐστι" τοῦτο γὰρ χρη. 
μεμνημένας ἀεὶ λέγειν, ὡς μή ποτ᾽ ἐξολίσϑῃ, 286 
ἡμᾶς. ὁ κίνδυνος γὰρ οὐχὶ μικρός. ἣν ἁλῶμεν 
ἐνδυόμεναι κατὰ σκότον τόλμημα τηλικοῦτον. 

χωρῶμεν εἰς ἐκκλησίαν, ὦνδρες" ἠπείλησε γὰρ 
ὁ ϑεσμοϑέτης. ὃς ἂν 290 
μὴ πρὼ πάνυ τοῦ κνέφους 
ἥκῃ κεκονιμένος, 
στέργων σκοροδάλμῃ, 
βλέπων ὑπότριμμα,. μὴ 
δώσειν τὸ τριώβολον. 
ἀλλ᾽. ὦ Χαριτιμίδη 
καὶ ΣΙ μίκυϑε καὶ Ζ“ράκης, 
ἕπου κατεπείγων, 
σαυτῷ προσέχων ὅπως 
μηδὲν παραχορδιεῖς 295 
ὧν δεῖ σ᾽ ἀποδεῖξαι" 
ὅπως δὲ τὸ σύμβολον 
λαβόντες ἔπειτα πλη-- 
σίοι καϑεδούμεϑ'᾽. ὡς 
ἂν χειροτονῶμεν 
ἅπανϑ' ὁπόσ᾽ ἂν δέῃ 
τὰς ἡμετέρας φίλας. 
καίτοι τί λέγω; φίλους 

289 ---290, — 300—310. 
ARISTOPH. Il. 16 
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γὰρ χρῆν μ᾽ ὀνομάζξειν. 
ὅρα δ᾽ ὅπως ὠϑήσομεν τούσδε τοὺς ἐξ ἄστεως 800 
er re ^ - 

ηκοντας. 060L7.QO TOU 

μέν, ἡνίκ᾽ ἔδει λαβεῖν 
ἐλϑόντ᾽ ὀβολον μόνον, 
καϑῆντο λαλοῦντες 
ἐν τοῖς στεφανώμασιν" 

b dy 2 2 9 97. 

νυνὶ δ΄ ἐνοχλοῦσ᾽ &yav. 
ἀλλ᾽ οὐχί, Μυρωνίδης 
ὅτ᾽ ἠρχεν ὁ γεννάδας, 

3 * “1 , , 

οὐδεὶς ἂν ἐτόλμα 

τὰ τῆς πόλεως ÓLOL- 
κεῖν ἀργύριον φέρων" 
2 ΑΙ er 
ἀλλ᾽ κεν ἕκαστος 

ἐν ἀσκιδίῳ φέρων 
πιεῖν ἅμα τ᾽ ἄρτον αὐ-- 
ον καὶ δύο κρομμύω 

^ , , 

καὶ τρεῖς ἂν ἐλάας. 
νυνὶ δὲ τριώβολον 

- ω ri 

ζητοῦσι λαβεῖν οταν 
πράττωσί τι κοινὸν ὥσ- 
περ πηλοφοροῦντες. 

305 

310 

τί τὸ πρᾶγμα; ποῖ ποϑ᾽ ἡ γυνὴ φρούδη ᾿στέμοι; 
2 8 Noc - ? o» € $? ? 5 ἐπεὶ πρὸς £o νῦν γ᾽ ἔστιν, ἡ δ᾽ οὐ φαίνεται. 
ἐγὼ δὲ κατάκειμαι πάλαι χεζξητιῶν, 
τὰς ἐμβάδας ξητῶν λαβεῖν ἐν τῷ σκότῳ 
καὶ ϑοίμάτιον ὅτε δὴ δ᾽ ἐκεῖνο ψηλαφῶν 

5 2 ς ^ ς 9 5.934 M , 

ovx ἐδυνάμην ευρεῖν. 0 δ΄ ἤδη τὴν ϑυραν 
ἐπεῖχε κρούων ὁ κοπρεαῖος. λαμβάνω 
τουτὶ τὸ τῆς γυναικὸς ἡμιδιπλοίδιον, 
καὶ τὰς ἐκείνης Περσικὰς ὑφέλκομαι. 
ἀλλ᾽ ἐν καϑαρῷ ποῦ ποῦ τις ἂν χέσας τύχοι; 320 
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ἢ πανταχοῦ τοι νυκτός ἐστιν ἐν καλῷ; 
οὐ γάρ με νῦν χέζοντά γ᾽ οὐδεὶς ὄψεται. 
οἴμοι κακοδαίμων. ὅτι γέρων ὧν ἠγόμην 
γυναῖχ᾽ - ὅσας εἴμ᾽ ἄξιος πληγὰς λαβεῖν. 
οὐ γάρ ποϑ'᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἐξελήλυϑεν 325 
δράσουσ᾽. ὅμως δ᾽ οὖν ἐστιν ἀποπατητέον. 
τίς ἐστιν; οὐ δήπου Βλέπυρος ὃ γειτνιὼν; 
νὴ τὸν 4 αὐτὸς δῆτ᾽ ἐκεῖνος. εἰπέ μοι, 
τί τοῦτό σοι τὸ πυρρόν ἐστιν; oU τέπου 
Κινησίας σου κατατετίληκέν ποϑεν: 880 
οὔ, ἀλλὰ τῆς γυναικὸς ἐξελήλυϑα 
τὸ κροκωτίδιον ἀμπισχόμενος. οὐνδυύεται. 
τὸ δ᾽ ἱμάτιόν σου ποῦ ᾽στιν; BAE. οὐκ ἔχω 

φρᾶσαι. 
ξητῶν γὰρ αὔτ᾽ οὐχ εὗρον ἐν τοῖς στρώμασιν. 
εἶτ᾽ οὐδὲ τὴν γυναῖκ᾽ ἐκέλευσας σοι φράσαι; 8580 
μὰ τὸν Zt - οὐ γὰρ ἔνδον οὖσα τυγχάνει, 
ἀλλ᾽ ἐκτετρύπηκεν λαϑοῦσά μ᾽ ἔνδοϑεν" 
ὃ xal δέδοικα μή τι δρᾷ νεώτερον. 
νὴ τὸν Ποσειδῶ. ταὐτὰ τοίνυν ἄντικρυς 
ἐμοὶ πέπονθας. καὶ γὰρ T ξύνειμ᾽ ἐγὼ 840 
φρούδη στ΄, ἔχουσα ϑοίμάτιον οὑγὼ ᾿φόρουν᾽ 
κοὐ τοῦτο λυπεῖ μ΄. ἀλλὰ καὶ τὰς ἐμβάδας. 
οὔκουν λαβεῖν γ᾽ αὐτὰς ἐδυνάμην οὐδαμοῦ. 
μὰ τὸν Ζιόνυσον. οὐδ᾽ ἐγὼ γὰρ τὰς ἐμὰς 
“Δακωνικάς, ἀλλ᾽ ὡς ἔτυχον χεζητιῶν. 345 
ἐς τῷ κοϑόρνω τὼ πόδ᾽ ἐν εὶς ἵεμαι., 
ἵνα μὴ ᾽γχέσαιμ᾽ ἐς τὴν σίσυραν: φανὴ γὰρ ἦν. 
τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; μῶν ἐπ᾽ ἄριστον γυνὴ 
κέκληκεν αὐτὴν τῶν φίλων; BAE. γνώμην γ᾽ 

ΤΑ 
ἐμήν. 

οὔκουν πονηρά γ᾽ ἐστὶν ὅ τι κἄμ᾽ εἰδέναι. 850 
5t 
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ἀλλὰ σὺ μὲν ἱμονιάν τιν᾽ ἀποπατεῖς" ἐμοὶ δ᾽ 
ὥρα βαδίξειν ἐστὶν εἰς ἐκκλησίαν, 
ἤνπερ λάβω ϑοίματιον , ὅπερ ἣν μοι μόνον. 

κἄγωγ᾽. ἐπειδὰν ἀποπατήσω" νῦν δέμου 
3 , 2 /, 2E ι , z 
ἀχρᾶς τις ἐγκλείσασ᾽ ἔχει τὰ σιτία. 35 

μῶν ἣν Θρασύβουλος size τοῖς Aoxavixotg 
νὴ τὸν Zl.óvuGov , ἐνέχεται γοῦν μοι σφόδρα. 
ἀτὰρ τί δράσω; καὶ γὰρ οὐδὲ τοῦτό us 
μόνον τὸ λυποῦν ἐστιν. ἀλλ᾽ ὅταν φάγω, 
ei ἕν , 1 1 e , 1 
ὁποι βαδιεῖταί μοι τὸ λοιπὸν ἡ κόπρος. 860 
νῦν μὲν γὰρ οὗτος βεβαλάνωκε τὴν ϑύραν, 
e, 2. γ36 ? x ς ó , 

ὅστις ποτ᾽ ἐστ ἀνϑρῶπος. ἀχραθούσιος. 

τίς ἂν οὐν ἰατρὸν μοι μετέλϑοι καὶ τίνα; 
τίς τῶν καταπρώκτων δεινός ἐστι τὴν τέχνην; 
ἀρ᾽ οἶδ᾽ ᾿Ζμύνων; ἀλλ᾽ ἴσως ἀρνήσεται. 365 

cQ 

οὗτος γὰρ ἁνὴρ ἕνεκά ye στεναγμάτων 
οἶδεν τί πρωκτὸς βούλεται χεξητιῶν. 
ὦ πότνι᾽ Εἰλείϑυια, μή ue περιίδῃς 
διαρραγέντα μηδὲ βεβαλανωμένον, 870 
ἵνα μὴ γένωμαι σκωραμὶς κωμῳδική. 
οὗτος, TL ποιεῖς ; OU τίέπου χέξεις; BAE. ἐγώ; 

οὐ δῆτ᾽ ἔτι γε μὰ τὸν 41). ἀλλ᾽ ἀνίσταμαι. 
τὸ τῆς γυναικὸς δ᾽ ἀμπέχει χιτώνιον; 
ἐν τῷ σκότῳ γὰρ τοῦτ᾽ ἔτυχον ἔνδον λαβών. 876 
ἀτὰρ πόϑεν ἥκεις ἐτεόν; ΧΡΕ. ἐξ ἐκκλησίας. 
ἤδη λέλυται γάρ: ΧΡΕ. νὴ. At^ , ὄρϑριον μὲν οὖν. 
καὶ δῆτα πολὺν ἡ μίλτος, ὦ Ζεῦ φίλτατε, 
γέλων παρέσχεν, ἣν προσέρραινον κύκλῳ. 
τὸ τριώβολον δῆτ᾽ ἔλαβες; XPE. εἰ γὰρ ὥφελον. - 
ἀλλ᾽ ὕστερος νῦν ἤλϑον. ὥστ᾽ αἰσχύνομαι 881. 
μὰ τὸν Zt οὐδέν᾽ ἄλλον ἢ τὸν ϑύλακον. 

λῶν de A cd drap i e fpe rry 

ΡΥ Ast Li N X 

Gb Recens 
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BAE. τὸ δ᾽ αἴτιον τί; XPE. πλεῖστος ἀνθρώπων 0yA0oc,. 

BAE. 

XPE. 

ὅσος οὐδεπώποτ᾽ 149" ἀϑούος ἐς τὴν πύκνα. 
καὶ δῆτα πάντας σκυτοτόμοις ἠκάξομεν 385 
ὁρῶντες αὐτούς. οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ὑπερφυῶς 
ὡς λευκοπληϑὴς ἦν ἰδεῖν ἡκκλησία" 
ὥστ᾽ οὐκ ἔλαβον οὔτ᾽ αὐτὸς οὔτ᾽ ἄλλοι συχνοί. 
οὐδ᾽ ἀρ᾽ ἂν ἐγὼ λάβοιμι νῦν ἐλϑών; XPE. πόϑεν; 
οὐδ᾽ εἰ μὰ Δέα τότ᾽ ἦλϑες. ὅτε τὸ δεύτερον 890 
ἁλεχτρυὼν ἐφϑέγγετ᾽. BAE. οἴμοι δείλαιος. 
᾿Δντίλοχ᾽, ἀποίμωξόν us τοῦ τριωβόλου 
τὸν ξῶντα μᾶλλον. τἀμὰ γὰρ διοίχεται. 
ἀτὰρ τί τὸ πρᾶγμ᾽ ἦν. ὅτι τοσοῦτον χρῆμ᾽ ὄχλου 
οὕτως ἐν ὥρᾳ ξυνελέγη; XPE. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 895 
ἔδοξε τοῖς πρυτάνεσι περὶ σωτηρίας 
γνώμας προϑεῖναι τῆς πόλεως; κάἀτ᾽ εὐϑέως 
πρῶτος Νεοκλείδης 0 γλάμων παρείρπυσεν. 
κἄπευϑ' ὁ δῆμος ἀναβοᾷ πόσον δοκεῖς, 
οὐ δεινὰ τολμᾶν τουτονὶ δημηγορεῖν, 400 
καὶ ταῦτα περὶ σωτηρίας προκειμένου. 
ὃς αὐτὸς αὑτῷ βλεφαρίδ᾽ ovx ἐσώσατο; 
ὁ δ᾽ ἀναβοήσας καὶ περιβλέψας ἔφη" 
τί δαί μ᾽ ἐχρὴν δρᾶν; BAE. σκόροδ᾽ ὁμοῦ τρί- 

ψαντ᾽ ὀπῷ 

τιϑύμαλλον ἐμβαλόντα τοῦ Aoxovixoo 405 
σαυτοῦ παραλείφειν τὰ βλέφαρα τῆς ἑσπέρας, 
ἔγωγ᾽ ἂν εἶπον. εἰ παρὼν ἐτύγχανον. 
μετὰ τοῦτον Εὐαίων ὁ δεξιώτατος 
παρῆλϑε γυμνός. ὡς ἐδόκει τοῖς πλείοσιν" 
αὐτός γε μέντοὔφασκεν ἱμάτιον ἔχειν, 410 
κἄπειτ᾽ ἔλεξε δημοτικωτάτους λόγους" 
ὁρᾶτε μέν με δεόμενον σωτηρίας 
τετραστατήρου καὐτόν" ἀλλ᾽ ὅμως ἐρῶ 
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ὡς τὴν πόλιν καὶ vovg πολίτας σώσετε. 
ἣν γὰρ παρέχωσι τοῖς δεομένοις οἵ κναφῆς 418 
χλαίνας. ἐπειδὰν πρῶτον ἥλιος τραπῇ. 
πλευρῖτις ἂν ἡμῶν οὐδέν᾽ ἂν λάβοι ποτε. 
ὅσοις δὲ κλίνη μή ᾽στι μηδὲ στρώματα, 
ἰέναι καϑευδήσοντας ἀπονενιμμένους 
ἐς τῶν σκυλοδεψῶν ἣν δ᾽ ἀποκλείῃ τῇ ϑύρα 430 
χειμῶνος ὄντος. τρεῖς σισύρας ὀφειλέτω. 
νὴ τὸν ΖΙιόνυσον. χρηστά γ᾽ - εἰ δ᾽ ἐκεῖνά ye 
προσέϑηκεν, οὐδεὶς ἀντεχειροτόνησεν &v, 
τοὺς ἀλφιταμοιβοὺς τοῖς ἀπόροις τρεῖς χοίνικας 
δεῖπνον παρέχειν ἅπασιν. ἢ κλάειν μακρά, 425 
ἵνα τοῦτ᾽ ἀπέλαυσαν Ναυσικύδους τἀγαϑόν. 
μετὰ τοῦτο τοίνυν εὐπρεπὴς νεανίας 
Aevxóg τις ἀνεπήδησ᾽. ὅμοιος Νικίᾳ, 
δημηγορήσων Ἴ κἀπεχείρησεν λέγειν | 
ὡς χρὴ παραδοῦναι ταῖς γυναιξὶ τὴν πολιν. 4830 
59 79 , 3. αν c SUME 

εἶτ΄ ἐϑορυβησαν xevexoayov og &U A&yot, 
τὸ σκυτοτομικὸν πλῆϑος. οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ἀγρῶν 
ἀνεβορβόρυξαν. ΒΖΕ. νοῦν γὰρ εἶχον νὴ Zfía. 
ἀλλ᾽ ἦσαν ἥττους" ὃ δὲ κατεῖχε τῇ βοῇ, 
τὰς μὲν γυναῖκας πόλλ᾽ ἀγαϑὰ λέγων. σὲ δὲ 4388 
πολλὰ κακά. BAE. καὶ τί εἶπε; XPE. πρῶτον 

μέν σ᾽ ἔφη 
εἶναι πανοῦργον. BAE. καὶ σέ; XPE. μή zo 

τοῦτ᾽ ἔρῃ. 
κἄπειτα κλέπτην. BAE. ἐμὲ μόνον; XPE. καὶ 

νὴ Ζία 
καὶ συκοφάντην. BAE. ἐμὲ μόνον; ΧΡΕ. καὶ 

νὴ Ζία 
τωνδὶ τὸ πλῆϑος. ΒΖΕ. τίς δὲ τοῦτ᾽ ἄλλως λέγει; 
γυναῖκα δ᾽ εἶναι πρᾶγμ᾽ ἔφη νουβυστικὸν 441 
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καὶ χρηματοποιόν: κοὔτε τἀπόρρητ᾽ ἔφη 
ἐκ Θεσμοφόροιν ἕκάστοτ᾽ αὐτὰς ἐκφέρειν, 
σὲ δὲ κἀμὲ βουλεύοντε τοῦτο δρᾶν ἀεί. 
καὶ νὴ τὸν Ἑρμῆν τοῦτό γ᾽ οὐκ ἐψεύσατο. 445 
ἔπειτα συμβάλλειν πρὸς ἀλλήλας ἔφη 
ἱμάτια, χρυσί᾽. ἀργύριον. ἐκπώματα 
μόνας μόναις, οὐ μαρτύρων ἐναντίον" 
καὶ ταῦτ᾽ ἀποφέρειν πάντα κοὐκ ἀποστερεῖν" 
ἡμῶν δὲ τοὺς πολλοὺς ἔφασκε τοῦτο δρᾶν. 450 
νὴ τὸν Ποσειδῶ. μαρτύρων γ᾽ ἐναντίον. 
οὐ συκοφαντεῖν, οὐ διώκειν. οὐδὲ τὸν 
δῆμον καταλύειν. ἀλλὰ πολλὰ κάγαϑα, 
ἕτερά τὲ πλεῖστα τὰς γυναῖκας εὐλόγει. 
τί δῆτ᾽ ἔδοξεν; XPE. ἐπιτρέπειν σε τὴν πόλιν 455 
αὐταῖς. ἐδόκει γὰρ τοῦτο μόνον ἐν τῇ πόλει 
οὔπω γεγενῆσϑαι. BAE. καὶ δέδοκται; ΧΡΕ. 

uu. po eR 5: pug, dye oc 
ἅπαντ᾽ ἄρ᾽ αὐταῖς ἐστὶ προστεταγμένα 
ἃ τοῖσιν ἀστοῖς ἔμελεν; ΧΡΕ. οὕτω ταῦτ᾽ ἐχει. 
οὐδ᾽ εἰς δικαστήριον ἄρ᾽ εἶμ᾽. ἀλλ᾽ ἡ γυνή; — 460 
οὐδ᾽ ἔτι σὺ ϑρέψεις οὖς ἔχεις. ἀλλ᾽ ἡ γυνή. 
οὐδὲ στένειν τὸν ὄρϑρον ἔτι πρᾶγμ᾽ ἀρά μοι; 
μὰ AU , ἀλλὰ ταῖς γυναιξὶ ταῦτ᾽ ἤδη μέλει: 
σὺ δ᾽ ἀστενακτὶ περδόμενος οἴκοι μενεῖς. 
ἐκεῖνο δεινὸν τοῖσιν ἡλίκοισι νῶν, 465 
μὴ παραλαβοῦσαι τῆς πόλεως τὰς ἡνίας 
ἔπειτ᾽ ἀναγκάξωσι πρὸς βίαν ΧΡΕ. τί δρᾶν; 
κινεῖν ἑαυτάς. ΧΡΕ. ἣν δὲ μὴ δυνώμεϑα; 
ἄριστον οὐ δώσουσι. ΧΡΕ. σὺ δέ γε νὴ Φία 
δρᾶ ταῦϑ᾽. ἵν᾽ ἀριστᾷς τε καὶ κινῇς ἅμα. 470 
τὸ πρὸς βίαν δεινότατον. XPE. ἀλλ᾽ εἰ τῇ πόλει 
τοῦτο ξυνοίσει, ταῦτα χρὴ πάντ᾽ ἄνδρα δρᾶν. 
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λόγος γέ τοί τις ἔστι τῶν γεραιτέρων, 
0G. ἂν ἀνόητ᾽ ἢ μῶρα βουλευσώμεϑα, ᾿ 
ἅπαντ᾽ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἡμῖν ξυμφέρειν. 415 
καὶ ξυμφέροι y , ὦ πότνια Παλλὰς καὶ 0t. 
ἀλλ᾽ εἶμι. σὺ δ᾽ ὑγίαινε. BAE. καὶ σύ y', ὦ 

Χρέμης. 
ἔμβα. χώρει. 
ἄρ᾽ ἔστι τῶν ἀνδρῶν τις ἡμῖν ὅστις ἐπακολουϑ εἴ; 
στρέφου. σκόπει, 480 
φύλαττε σαυτὴν ἀσφαλῶς. πολλοὶ γὰρ οἵ πα- 

νοὔργοι, 
μή πού τις ἐκ τοὔπισϑεν ὧν τὸ σχῆμα καταφυ- 

λάξῃ" 
ἀλλ᾽ ὡς μάλιστα τοῖν ποδοῖν ἐπικτυπῶν βάδιξε. 
ἡμῖν δ᾽ ἂν αἰσχύνην φέροι 
πάσαισι παρὰ τοῖς ἀνδράσιν τὸ πραγ τοῦτ᾽ 

ἐλεγχϑέν. 485 

πρὸς ταῦτα συστέλλου σεαυ-- 

τήν. καὶ περισκοπουμένη 
* * τἀκεῖσε καὶ 
τὰκ δεξιᾶς, μὴ ξυμφορὰ γενήσεται τὸ πρᾶγμα. 
ἀλλ᾽ you: τοῦ τόπου γὰρ ἐγγύς ἐσμεν ἤδη 
ὅϑενπερ εἰς ἐχκλησίαν ὡρμώμεϑ'. ἡνίκ᾽ ῃμὲν" 490 

τὴν δ᾽ οἰκίαν ἔξεσϑ᾽ ὁρᾶν ὅϑενπερ ἡ στρατηγὸς 
ἔσϑ᾽ ἡ τὸ πρᾶγμ᾽ εὑροῦσ᾽ ὃ νῦν ἔδοξε τοῖς πο-- 

λέταις. 

ὥστ᾽ εἰκὸς ἡμᾶς μὴ βραδύνειν ἔστ᾽ ἐπαναμε-- 
νούσας., 

πώγωνας ἐξηρτημένας, 
μὴ καίτις ἡμᾶς ὄψεται χἠμῶν ἴσως κατείπῃ. 490 
ἀλλ᾽ εἶα δεῦρ᾽ ἐπὶ σκιᾶς 

483— 492. — 493— 503. 
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ἐλϑοῦσα πρὸς τὸ τειχίον, 
παραβλέπουσα ϑατέρῳ, 

πάλιν μετασκεύαξε σαυτὴν αὖϑις ἥπερ ἦσϑα, 

καὶ μὴ βράδυν᾽ - ὡς τήνδε καὶ δὴ τὴν στρατηγὸν 
ἡμῶν 600 

χωροῦσαν ἐξ ἐκκλησίας ὁρῶμεν. ἀλλ᾽ ἐπείγου 
ἅπασα καὶ μέσει σάχκον πρὸς. ταῖν γνάϑοιν ἔχουσα' 
χαῦται γὰρ ἥκουσιν πάλαι τὸ σχῆμα τοῦτ᾽ ἔχουσαι. 
ταυτὶ μέν; o γυναῖκες, ἡμῖν εὐτυχῶς 
τὰ πράγματ᾽ ἐκβέβηκεν ἁβουλεύσαμεν. 505 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα. πρίν τιν᾽ ἀνθρώπων ἰδεῖν. 
ῥιπτεῖτε χλαίνας. ἐμβὰς ἐκποδὼν ivo, 
χάλα συναπτοὺς ἡνίας Πακωνικᾶς. 
βαχτηρίας ἄφεσϑε: καὶ μέντοι σὺ μὲν 
ταῦτας κατευτρέπιζ᾽ - ἐγὼ δὲ βούλομαι 510 
εἴσω παρερπύσασα. πρὶν τὸν ἄνδρα μὲ 
ἰδεῖν, καταϑέσϑαι ϑοίμάτιον αὐτοῦ πάλιν 
ὅϑενπερ ἔλαβον τἄλλα 9^ ἁξηνεγκάμην. 
κεῖται καὶ δὴ πάνϑ᾽ ἅπερ εἶπας" σὸν δ᾽ ἔργον 

τἄλλα διδάσκειν, 
ὃ τι σοι δρῶσαι ξύμφορον ἡμεῖς δόξομεν ὀρϑῶς 

ὑπακούειν. 515 

οὐδεμιᾷ γὰρ δεινοτέρᾳ σου ξυμμίξασ᾽ οἶδα γυ- 
ναυκί. 

περιμείνατέ νυν. ἵνα τῆς ἀρχῆς, ἣν ἄρτι κεχει-- 
ροτόνημοαι, 

ξυμβούλοισιν πάσαις ὑμῖν χρήσωμαι. καὶ γὰρ 
ἐκεῖ μοι 

ἐν τῷ ϑορύβῳ καὶ τοῖς δεινοῖς ἀνδρειόταται γε-- 
γένησϑε. 

αὕτη, πόϑεν ἥκεις, Πραξαγόρα; IIPA. τί δ᾽. ὦ 
μέλε, 590 
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σοὶ ro09' ; BAE. 0 tí μοι τοῦτ᾽ ἐστίν; ὡς ev«- 
SuxOg. 

οὔ τοι παρὰ τοῦ μοιχοῦ ye φήσεις. ΒΔΕ. οὐκ ἴσως 
ἑνός γε. IIPA. καὶ μὴν βασανίσαι τουτί γέ σοι 
ἔξεστι. BAE. πῶς; IIPA. εἰ τῆς κεφαλῆς ὄξω 

μύρου. 
τί δ᾽ ; οὐχὶ βινεῖται γυνὴ κἄνευ μύρου; 525 
οὐ δῆτα. τάλαν. ἔγωγε. BAE. πῶς οὖν ὄρϑριον 
ὥχου σιωπῇ ϑοίμάτιον λαβοῦσά μου; 
γυνή μέ τις νύκτωρ ἑταίρα καὶ φίλη 
μετεπέμψατ᾽ ὠδίνουσα. BAE. x&v οὐκ ἦν ἐμοὶ 
φράσασαν ἰέναι; IIPA. τῆς λεχοῦς δ᾽ οὐ φρον- 

τίσαι., 530 
οὕτως ἐχούσης, ὦνερ; ΒΔΕ. εἰποῦσάν γέ μοι. 
ἀλλ᾽ ἔστιν ἐνταῦϑά τι κακόν. ΠΡΑ͂. μὰ τὼ 950, 
ἀλλ᾽ ὥσπερ εἶχον ὠχόμην ἐδεῦτο δὲ 
ἥπερ μεϑῆκέ μ᾽ ἐξιέναι πάσῃ τέχνῃ. 
εἶτ᾽ οὐ τὸ σαυτῆς ἱμάτιον ἐχρῆν σ᾽ ἔχειν ; 535 
ἀλλ᾽ ἔμ᾽ ἀποδυσασ᾽. ἐπιβαλοῦσα τοὔγκυκλον, 
ὥχου καταλιποῦσ᾽ ὡσπερεὶ προκείμενον, 
μόνον οὐ στεφανώσασ᾽ οὐδ᾽ ἐπιϑεῖσα λήκυϑον. 
ψῦχος γὰρ ἦν. ἐγὼ δὲ λεπτὴ κἀσϑενής" 
ἔπειϑ'᾽ ἵν᾽ ἀλεαίνοιμι. τοῦτ᾽ ἠμπισχόμην᾽ 540 
σὲ δ᾽ ἐν ἀλέα κατακείμενον καὶ στρώμασιν 
κατέλιπον. ὦνερ. BAE. αἵ δὲ δὴ ακωνικαὶ 
ὥχοντο μετὰ σοῦ κατὰ τί χὴ βακτηρία; 
ἵνα ϑοίμάτιον σώσαιμι. μεϑυπεδησάμην 
μιμουμένη 6s καὶ κτυποῦσα τοῖν ποδοῖν 545 
καὶ τοὺς λίϑους παίουσα τῇ βακτηρίᾳ. 
οἶσϑ᾽ οὖν ἀπολωλεκυῖα πυρῶν ἕκτέα, 
ὃν χρῆν ἔμ᾽ ἐξ ἐκκλησίας εἰληφέναι; 
μὴ φροντίσῃς" ἄρρεν γὰρ ἔτεκε παιδίον. 

^ 
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ἡκκλησία; IIPA. μὰ AC, ἀλλ᾿ ἐφ᾽ ἣν ἐγῳχόμην. 550 
ἀτὰρ γεγένηται; ΒΛΕ. ναὶ μὰ At . οὐκ ἤδεισϑά ue 
φράσαντά σοι χϑές; ΠΡΑ͂. ἄρτι γ᾽ ἀναμιμνή-- 

σκομαι. 

οὐδ᾽ ἄρα τὰ δόξαντ᾽ οἶσϑα; IIPA. μὰ “ὦ ἐγὼ 
μὲν οὔ. 

κάϑησο τοίνυν σηπίας μασωμένη. 
ὑμῖν δέ φασι παραδεδόσϑαι τὴν πόλιν. 555 
τί δρᾶν; ὑφαίνειν; BAE. οὐ μὰ AC , ἀλλ᾽ ἄρ- 

χειν. ΠΡΑ͂. τίνων; 

ἁπαξαπάντων τῶν κατὰ πόλιν πραγμάτων. 
νὴ τὴν ᾿ἀφροδίτην, μακαρία τἄρ᾽ ἡ πόλις 
ἔσται τὸ λοιπόν. BAE. κατὰ τί; IIPA. πολλῶν 

οὕνεκα. 
οὐ γὰρ ἔτι τοῖς τολμῶσιν αὐτὴν αἰσχρὰ δρᾶν 660 
ἔσται τὸ λοιπόν. οὐδαμοῦ δὲ μαρτυρεῖν, 
οὐ συκοφαντεῖν. 4 ΝΗΡ μηδαμῶς πρὸς τῶν ϑεῶν 
τουτὶ ποιήσῃς μηδ᾽ ἀφέλῃ μου τὸν βίον. 
ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν. τὴν γυναῖκ᾽ ἔα λέγειν. 
μὴ λωποδυτῆσαι. μὴ φϑονεῖν τοῖς πλησίον, δθό 
wu γυμνὸν εἶναι. μὴ πένητα μηδένα, 
ur) λοιδορεῖσθαι. μὴ veyvoatousvov φέρειν. 
νὴ τὸν Ποσειδῶ, μεγάλα γ΄. εἰ μὴ ψεύσεται. 
ἀλλ᾽ ἀποφανῶ τοῦϑ'. ὥστε σέ γέ μοι μαρτυρεῖν, 

1 - 3 ἢ Ἁ 3 E 2 / 

καὶ τοῦτον αὑτὸν μηδὲν ἀντειπεῖν ἐμοί. 570 
νῦν δὴ δεῖ σε πυκνὴν φρένα καὶ φιλόσοφον &yst- 

Qsuv 
φροντίδ᾽ ἐπισταμένην 
ταῖσι φίλαισιν ἀμύνειν. 
κοινῇ γὰρ ἐπ᾽ εὐτυχίαισιν 
ἔρχεται γνώμης ἐπίνοια, πολίτην 
δῆμον ἐπαγλαϊοῦσα 515 
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μυρίαισιν ὠφελίαισι βίου. δη-- 
λοῦν ὃ τί περ δύναται. 
καιρὸς δέ: δεῖται γάρ τι σοφοῦ τινὸς ἔξευ-- 
ρήματος ἡ πόλις ἡμῶν. 
ἀλλὰ πέραινε μόνον 
μήτε δεδραμένα μήτ᾽ εἰ- 
ρημένα πῶ πρότερον" 
μισοῦσι γὰρ ἣν τὰ παλαιὰ 580 
πολλάκις ϑεῶνται. 
ἀλλ᾽ οὐ μέλλειν. ἀλλ᾽ ἅπτεσϑαι καὶ δὴ χρὴ ταῖς 

διανοίαις, 
ὡς τὸ ταχύνειν χαρίτων μετέχει πλεῖστον παρὰ 

τοῖσι θεαταῖς. 

“καὶ μὴν ὅτι μὲν χρηστὰ διδάξω πιστεύω. τοὺς δὲ 
᾿ϑεατᾶς, 

& καινοτομεῖν ἐθελήσουσιν καὶ μὴ τοῖς ἡϑάσι λίαν 
» 2 , 2 ,ὕ »Ἥ 2 » 353-53. , 

τοῖς ἀρχαίοις ἐνδιατρίβειν. vovv ἔσϑ' ὁ μάλιστα 

δέδοικα. 585 
περὶ μὲν τοίνυν τοῦ καινοτομεῖν μὴ δείσῃς" τοῦτο 

γὰρ ἡμῖν 
δρᾶν ἀντ᾽ ἄλλης ἀρχῆς ἐστιν, τῶν δ᾽ ἀρχαίων 

ἀμελῆσαι. 
μή νυν πρότερον μηδεὶς ὑμῶν ἀντείπῃ μηδ᾽ ὑπο-- 

400UGT, | 
πρὶν ἐπίστασϑαι τὴν ἐπίνοιαν καὶ τοῦ φράξοντος 

ἀκοῦσαι. 
κοινωνεῖν γὰρ πάντας φήσω χρῆναι πάντων με-- 

τέχοντας, 590 
? 3 ^ w X A] M * 4 A N δ΄ 

κάκ ταὐτοῦ ξὴῆν καὶ μὴ τὸν μὲν πλουτεῖν. TOV 
» * 
αϑλιον εἶναι, 

^ , - 3 5 Ἁ 

μηδὲ γεωργεῖν τὸν μὲν πολλήν. τῷ δ᾽ εἶναι μηδὲ 

ταφῆναι" 
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μηδ᾽ ἀνδραπόδοις τὸν μὲν χρῆσϑαι πολλοῖς. τὸν 
δ᾽ οὐδ᾽ ἀκολούϑῳ" 

ἀλλ᾽ ἕνα ποιῶ κοινὸν πᾶσιν βίοτον καὶ τοῦτον 
ὅμοιον. | 

πῶς ovv ἔσται κοινὸς ἄπασιν; IIPA. κατέδει σπέ- 
λεϑον πρότερός μου. 598 

καὶ τῶν σπελέϑων κοινωνοῦμεν; IIPA. μὰ Δί, 
2 ? o» 3257€ , 
ἀλλ΄ ἔφϑης μ΄ vzoxgovoag. 

τοῦτο γὰρ ἤμελλον ἐγὼ λέξειν - τὴν γῆν πρώτιστα 
ποιήσω 

Al , X 3 , X 2 3 ς LEES 

κούνὴην παντῶν καὶ τάργυριον καὶ vCÀÀ O06 
ἐστὶν ἑκάστῳ. 

εἶτ᾽ ἀπὸ τούτων κοινῶν ὄντων ἡμεῖς βοσκήσομεν 
ὑμᾶς | 

ταμιευόμεναν καὶ φειδόμεναι xol τὴν γνώμη» 
προσέχουσαι. 600 

πῶς οὖν ὅστις μὴ κέκτηται γῆν ἡμῶν. ἀργύ- 
ριον δὲ 

καὶ ΖΙαρεικούς, ἀφανῆ πλοῦτον; IIPA. τοῦτ᾽ ἐς 
τὸ μέσον καταϑήσει. 

καὶ μὴ καταϑεὶς ψευδορκήσει. κἀκτήσατο γὰρ 
διὰ τοῦτο. 

ἀλλ᾽ οὐδέν τοι χρήσιμον ἔσται πάντως αὐτῷ. 
BAE. κατὰ δὴ τί; 

οὐδεὶς οὐδὲν πενίᾳ δράσει" πάντα γὰρ ἕξουσιν 
ἅπαντες, 605 

ἄρτους. τεμάχη; μάξας, χλαίνας. οἶνον, στεφά- 
νους, ἐρεβίνϑους. 

ὥστε τί κέρδος μὴ καταϑεῖναι; σὺ γὰρ ἐξευρὼν 
ἀπόδειξον. 

οὔκουν καὶ νῦν οὗτοι μᾶλλον κλέπτουσ᾽, οἷς 
ταῦτα πάρεστι; 
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πρότερον γ΄, ὠταῖρ᾽. ὅτε τοῖσι νόμοις διεχρώμεϑα 
τοῖς προτέροισιν" 

νῦν δ᾽. ἔσται γὰρ βίος ἐκ κοινοῦ. τί τὸ κέρδος μὴ 
καταθεῖναι ; 610 

ἣν μείρακ᾽ ἰδὼν ἐπιϑυμήσῃ καὶ βούληται σκαλα- 
ὥύυθραι., 

er , 2 bi ^ - 2 - bi 

ἕξει τουτῶν ἀφελὼν δοῦναι" τῶν £x κοινοῦ δὲ 
μεϑέξει 

ξυγκαταδαρϑών. IIPA. ἀλλ᾽ ἐξέσται προῖκ᾽ αὐτῷ 
ξυγκαταδαρϑεῖν. 

καὶ ταύτας γὰρ κοινὰς ποιῶ τοῖς ἀνδράσι συγκα-- 
τακεῖσϑαι 

καὶ παιδοποιεῖν τῷ βουλομένῳ. BAE. πῶς ovv ov 
πάντες ἴασιν 615 

3 LN ' e , 2 » M , 2 , 

ἐπὶ τὴν ὠὡραιοτάτην αὐτῶν καὶ ξητήησουσιν ἐρεί- 

δειν; 

af φαυλότεραι καὶ σιμότεραι παρὰ τὰς σεμνὰς κα 
ϑεδοῦνται" 

«ct ἣν ταύτης ἐπιϑυμήσῃ, τὴν αἰσχρὰν πρῶϑ' 
ὑποχρούσει. 

καὶ πῶς ἡμᾶς τοὺς πρεσβύτας. ἣν ταῖς αἰσχραῖσι 
-συνώμεν. 

οὐκ ἐπιλείψει τὸ πέος πρότερον πρὶν ἐκεῖσ᾽ οἷ φὴς 
ἀφικέσϑαι; 620 

οὐχὶ μαχοῦνται. BAE. περὶ τοῦ; IIPA. ϑάρρει, 
μὴ δείσῃς, οὐχὶ μαχοῦνται. 

περὶ τοῦ; IIPA. τοῦ μὴ ξυγκαταδαρϑεῖν. καὶ σοὶ 
τοιοῦτον ὑπάρχει. 

τὸ μὲν ὑμέτερον γνώμην τιν᾽ ἔχει" προβεβούλευ- 
ται γάρ, ὅπως ἂν 

μηδεμιᾶς ἦ τρύπημα κενόν" vo δὲ τῶν ἀνδρῶν τέ 
ποιήσει; 
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φεύξονται γὰρ τοὺς αἰσχίους. ἐπὶ vovg δὲ καλοὺς 
βαδιοῦνται. 625 

ἀλλὰ qvA&tovo o6 φαυλότεροι τοὺς καλλίους 
ἀπιόντας 

ἀπὸ τοῦ δείπνου καὶ τηρήσουσ᾽ ἐπὶ τοῖσιν δημο-- 
σίοισιν 

[οἷ φαυλότεροι]: xovx ἐξέσται παρὰ τοῖσι καλοῖς 
καταδαρϑεῖν 

ταῖσι γυναιξὶν πρὶν τοῖς αἰσχροῖς καὶ τοῖς μικροῖς 
χαρίσωνται. 

ἡ Πυσικράτους ἄρα 1 vvi ῥὶς ἴσα τοῖσι καλοῖσι φρο- 
νήσει. 680 

νὴ τὸν ᾿ἀπόλλω- καὶ δημοτική γ᾽ ἡ γνώμη καὶ 
καταχήνη 

τῶν σεμνοτέρων ἔσται πολλὴ καὶ τῶν σφραγῖδας 

ἐχόντων, 
ὅταν ἐμβάδ᾽ ἔχων εἴπῃ, πρότερος παραχώρει, xav 

ἐπιτήρει., 
ὅταν ἤδη ᾽γὼ διαπραξάμενος παραδῶ σοι δευτε-- 

ριάξειν. 
πῶς οὖν οὕτω ζώντων ἡμῶν τοὺς αὑτοῦ παῖδας 

ἕκαστος 635 

ἔσται δυνατὸς διαγιγνώσκειν; IIPA. τί δὲ δεῖ: 
“πατέρας γὰρ ἅπαντας 

τοὺς πρεσβυτέρους αὑτῶν εἶναι τοῖσι χρόνοισιν 
νομιοῦσιν. 

3 » 2 3 3 1 E" Co ὦ M , 

οὐκοῦν ἄγξουσ᾽ εὖ καὶ χρηστῶς ἑξῆς τὸν παντὰ 
γέροντα 

διὰ τὴν ἄγνοιαν, ἐπεὶ καὶ νῦν γιγνώσκοντες πα- 
2. 722 

TÉQ ὄντὰ 
» /^$-7o,Q? €" 3 1 et - 3 , 2 
ἄγχουσι. τί δῆϑ'. ὁταν ἁγνῶς 1], πῶς οὔ TOTE κα- 

πιχεσοῦνται; 640 
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ἀλλ᾽ ὁ παρεστὼς οὐκ ἐπιτρέψει" τότε δ᾽ αὐτοῖᾳ 
οὐκ ἔμελ᾽ οὐδὲν 

ὃν ἀλλοτρίων. ὅστις τύπτοι- νῦν δ᾽ ἣν πληγέ τῶν ἀλλοτρίων, ὅστις τύπτοι- νῦν δ᾽ ἣν πληγέν-- 
, τος ἀκούσῃ, 

μὴ αὐτὸν ἐκεῖνος τύπτῃ δεδιώς, τοῖς δρῶσιν τοῦτο 
μαχεῖται. 

τὰ μὲν ἄλλα λέγεις οὐδὲν σκαιῶς εἰ δὲ προσελ-- 
ϑὼν Ἐπίκουρος. 

ἢ “Δευκολόφας, πάππαν με καλοῖ, τοῦτ᾽ ἤδη δει-- 
νὸν ἀκοῦσαι. 645 

πολὺ μέντοι δεινότερον τούτου τοῦ πράγματός 
ἐστι ΒΖΕ. τὸ ποῖον; 

εἴ σε φιλήσειεν .Ἵφίστυλλος, φάσκων αὑτοῦ πα- 

τέρ᾽ εἶναι. 
οἰμώξοι τἂν καὶ «κωκύοι. IIPA. σὺ δέ γ᾽ ὄξοις ἂν 

καλαμίνϑης. 
ἀλλ᾽ οὗτος μὲν πρότερον γέγονεν, πρὶν τὸ ψή-- 

φισμα γενέσϑαι., 
ὥστ᾽ οὐχὶ δέος μή δε φιλήσῃ. BAE. δεινὸν μέν-- 

τὰν ἐπεπόνϑειν. 650 

τὴν γῆν δὲ τίς ἔσϑ᾽ 0 γεωργήσων; IIPA. οἵ δοῦ- — 
λοι. σοὶ δὲ μελήσει, 

ὅταν ἢ δεκάπουν τὸ στοιχεῖον, λιπαρῷ χωρεῖν ἐπὶ 
δεῖπνον. 

περὶ δ᾽ ἱματίων τίς πόρος ἔσται; καὶ γὰρ τοῦτ᾽ 
ἔστιν ἐρέσϑαι. 

τὰ μὲν ὄνϑ᾽ ὑμῖν πρῶτον ὑπάρξει, τὰ δὲ λοίφ᾽ 
ἡμεῖς ὑφανοῦμεν. 

ἕν ἔτι ξητῶ" πῶς. ἤν τις ὄφλῃ παρὰ τοῖς ἄρχουσι 
δέώκην τῷ, 655 

πόϑεν ἐκτίσει ταύτην; οὐ γὰρ τῶν κοινῶν γ᾽ ἐστὶ 
δίκαιον. 

CAECUNRNURTRNISRNSRNA FTT 
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. ἀλλ᾽ οὐδὲ δίκαι πρῶτον ἔσονται. BAE. τουτὶ δὲ 
πόσους ἐπιτρίψει; 

is ταύτην γνώμην ἐϑέμην. ΠΡΑ. τοῦ γάρ, τά- 
λαν. οὕνεκ᾽ ἔσονται; 

πολλῶν ἕνεκεν νὴ τὸν dx LA πρῶτον δ᾽ ἑνὸς 
εἵνεκα δήπου. 

ἤν τις ὀφείλων ἐξαρνῆται. IIPA. πόϑεν οὖν ἐδά-- 
νεισ᾽ ὃ δανείσας 666 

ἐν τῷ κοινῷ πάντων ὄντων; κλέπτων δήπου στ᾿ 
ἐπίδηλος. 

νὴ τὴν Ζ4ήμητρ᾽ εὖ γε διδάσκεις. τουτὶ τοίνυν 
φρασάτω μοι, 

τῆς αἰκίας οἵ τύπτοντες πόϑεν ἐκτίσουσιν, ἐπει- 
δὰν 

εὐωχηϑέντες ὑβρίζωσιν; τοῦτο γὰρ οἶμαί σ᾽ ἀπο- 
ρήσειν. 

ἀπὸ τῆς μάζης ἧς σιτεῖται: ταύτης γὰρ ὅταν τις 

ἀφαιρῇ, 665 
οὐχ ὑβριεῖται φαύλως οὕτως αὖϑις τῇ γαστρὶ xo— 

λασῦ είς. 

οὐδ᾽ αὖ κλέπτης οὐδεὶς ἔσται; ΠΡΑ͂. πῶς γὰρ 
κλέψει μετὸν αὐτῷ; 

οὐδ᾽ ἀποδύσουσ᾽ ἄρα τῶν νυχτῶν; IIPA. οὔκ, 
ἣν οἴκοι γε καϑεύδης. 

οὐδ᾽ ἤν ys ϑύραζ᾽, ὥσπερ πρότερον: IIPA. βίο-- 
τος γὰρ πᾶσιν ὑπάρξει. 

ἣν δ᾽ ἀποδύῃ y , αὐτὸς δώσει. τί γὰρ αὐτῷ πρᾶγμα 
μάχεσϑαι; 670 

ἕτερον γὰρ ἰὼν ἐκ τοῦ κοινοῦ κρεῖττον ἐκείνοι! 
κομιεῖται. 

οὐδὲ κυβεύσουσ᾽ ἀρ ἄνϑρωποι; IIPA. περὶ τοῦ 
γὰρ τοῦτο ποιήσει; 

ARISTOPH. ll. H 
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τὴν δὲ δίαιταν τίνα ποιήσεις; IIPA. κοινὴν πᾶσιν. 
A] à A 

TO γὰρ ἄστυ 

uéev οἴκησίν φημι ποιήσειν συρρήξασ᾽ εἰς ἕν 
ἅπαντα, 

ὥστε βαδίξειν εἰς ἀλλήλους. BAE. τὸ δὲ δεῖπνον 
ποῦ παραϑήσεις; 615 

τὰ δικαστήρια καὶ τὰς στοιὰς ἀνδρῶνας πάντα 
ποιήσω. 

τὸ δὲ βῆμα τί σοι χρήσιμον ἔσται; IIPA. τοὺς κρα- 
τῆρας καταϑήσω 

καὶ τὰς ὑδρίας. καὶ ῥαψῳδεῖν ἔσται τοῖς παιδαρί- 
OLGLV 

τοὺς ἀνδρείους ἐν τῷ πολέμῳ. κεἴ τις δειλὸς yeyé- 
νήται. 

ἵνα μὴ δειπνῶσ᾽ αἰσχυνόμενοι. BAE. νὴ τὸν 
᾿Ζπόλλω χάριέν ys. 680 

τὰ δὲ κληρωτήρια ποῖ τρέψεις; ΠΡ. εἰς τὴν &yo- 
Qv καταϑήσω" 

κάτα στήσασα παρ᾽ ᾿“2ρμοδίῳ κληρώσω πάντας, 
er ^" ἕως ἂν 

εἰδὼς ὃ λαχὼν ἀπίῃ χαίρων ἐν ὁποίῳ γράμματι 
δειπνεῖ" 

i , M 3 - «n 19799. ἢ * Ἁ 3 

καὶ κηρύξει τοὺς ἐκ τοῦ (jv. ἐπὶ τὴν στοιὰν ἀκο- 
λουϑεῖν 

, 1 - 9 1 1 
τὴν βασίλειον δειπνήσοντας" τὸ δὲ 05v ἐς τὴν 

παρὰ ταύτην, 685 
τοὺς δ᾽ ἐκ τοῦ κάππ᾽ ἐς τὴν στοιὰν χωρεῖν τὴν 

ἀλφιτόπωλιν. 
ἵνα κάπτωσιν; IIPA. μὰ zi, ἀλλ᾽ ἵν᾿ ἐκεῖ δει-- 

πνῶσιν. BAE. ὅτῳ δὲ τὸ γράμμα 
uj) ᾿ξελκυσθῇ καϑ' ὃ δειπνήσει. τούτους ἀπελῶ-- 

; σιν ἅπαντες: 
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ἀλλ᾽ ovx ἔσται τοῦτο παρ᾽ ἡμῖν. 
πᾶσι γὰρ ἄφϑονα πάντα παρέξομεν.- 
ὥστε μεϑυσϑεὶς αὐτῷ στεφάνῳ 
πᾶς τις ἄπεισιν τὴν δᾷδα λαβῶν. 
αἱ δὲ γυναῖκες κατὰ τὰς διόδους 
προσπίπτουσαι τοῖς ἀπὸ δείπνου 
τάδε λέξουσιν: δεῦρο παρ᾽ ἡμᾶς" 
ἐνθάδε μεῖράξ £69 ὡραία. 
παρ᾽ ἐμοὶ δ΄. ἑτέρα 
φήσει τις ἄνωϑ' ἐξ ὑπερῴου. 
καὶ καλλίστη καὶ λευκοτάτη" 
πρότερον μέντοι δεῖ σὲ καϑεύδειν 
αὐτῆς παρ᾽ ἐμοί. 
τοῖς εὐπρεπέσιν δ᾽ ἀκολουθοῦντες 
καὶ μειρακίοις οὗ φαυλότεροι 
τοιάδ᾽ ἐροῦσιν ποῖ ϑεῖς οὗτος; 
πάντως οὐδὲν δράσεις ἐλϑών" 
τοῖς γὰρ σιμοῖς καὶ τοῖς αἰσχροῖς 
ἐψήφισται προτέροις βινεῖν. 
ὑμᾶς δὲ τέως ϑοῖα λαβόντας 
διφόρον συκῆς 
ἐν τοῖς προϑύροισι δέφεσϑαι. 

259 

690 

695 

705 

φέρε vvv , φράσον uot, ταῦτ᾽ ἀρέσκει σφῷν ; BAE. 
πάνυ. 

βαδιστέον τἄρ᾽ ἐστὶν εἰς ἀγορὰν ἐμοί, 
ἵν᾽ ἀποδέχωμαι τὰ προσιόντα χρήματα, 
λαβοῦσα κηρύκαιναν εὔφωνόν τινα. 
ἐμὲ γὰρ ἀνάγκη ταῦτα δρᾶν ἡρημένην 
ἄρχειν. καταστῆσαί τε τὰ ξυσσίτια, 
ὕπως ἂν εὐωχῆσϑε πρῶτον τήμερον. 
ἤδη γὰρ εὐωχησόμεσϑα; IIPA. φήμ᾽ ἐγώ. 
ἔπειτα τὰς πόρνας καταπαῦσαι βούλομιαι 

17;* 

710 
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ἁπαξαπάσας. BAE. ἵνα τί; AN. δῆλον τουτογί 

ἵνα τῶν νέων ἔχωσιν αὐταὶ τὰς ἀκμάς. 120 

καὶ τάς ys δούλας οὐχὶ δεῖ κοσμουμένας 
τὴν τῶν ἐλευϑέρων ὑφαρπάξειν Κύπριν, 
ἀλλὰ παρὰ τοῖς δούλοισι κοιμᾶσϑαι μόνον 
κατωνάκῃ τὸν χοῖρον ἀποτετιλμένας. | 
φέρε vvv ἐγώ σοι παρακολουϑῶ πλησίον, 725 
ἵν᾽ ἀποβλέπωμαι καὶ λέγωσί μοι ταδί" 
τὸν τῆς στρατηγοῦ τοῦτον οὐ ϑαυμάξετε:; 
ἐγὼ δ᾽. ἵν᾽ εἰς ἀγοράν γε τὰ σκεύη φέρω, 
προχειριοῦμαι κἀξετάσω τὴν οὐσίαν. 

ΧΟΡΟΎ. 

χώρει σὺ δεῦρο κιναχύρα καλὴ καλῶς 730 3 
τῶν χρημάτων 9vgote πρώτη τῶν ἐμῶν, 
ὅπως ἂν ἐντετριμμένη κανηφορῇς, 
πολλοὺς κάτω δὴ ϑυλάκους στρέψασ᾽ ἐμούς. 
ποῦ c9" ἡ διφροφόρος; ἡ χύτρα δεῦρ᾽ ἔξυϑι, 
νὴ Δία μέλαινά y', ὡς ἂν εἰ τὸ φάρμακον 785. 
ἕψουσ᾽ ἔτυχες à “υσικράτης μελαίνεται. 
ἴστω παρ᾽ αὐτήν, δεῦρ᾽ ἴϑ' ἡ κομμώτρια" 
φέρε δεῦρο ταύτην τὴν ὑδρίαν. ὑδριαφόρε, 
ἐνταῦϑα- σὺ δὲ δεῦρ᾽ ἡ κιϑαρῳδὸς ἔξιϑι, | 
πολλάκις ἀναστήσασά μ᾽ εἰς ἐκκλησίαν 740 
ἀωρὶ νύκτωρ διὰ τὸν ὄρϑριον νόμον. | 
ὁ τὴν σκάφην λαβὼν προΐτω " τὰ κηρία 
κόμιξε, τοὺς ϑαλλοὺς καϑίστη πλησίον, 
καὶ τὼ τρίποδ᾽ ἐξένεγκε καὶ τὴν λήκυϑον" 
τὰ χυτρίδι᾽ ἤδη καὶ τὸν ὄχλον ἀφίετε. 745 
ἐγὼ καταϑήσω τἀμά; κακοδαίμων ἄρα | 
ἀνὴρ ἔσομαι καὶ νοῦν ὀλίγον κεκτημένος. 
μὰ τὸν Ποσειδῶ ᾽γὼ οὐδέποτ᾽, ἀλλὰ βασανιῶ 
πρώτιστον αὐτὰ πολλάκις καὶ σκέψομαι. 
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οὐ γὰρ τὸν ἐμὸν ἱδρῶτα καὶ φειδωλίαν 186 
οὐδὲν πρὸς ἔπος οὕτως ἀνοήτως ἐκβαλῶ, 
πρὶν ἐκπύϑωμαι πᾶν τὸ πρᾶγμ᾽ ὅπως ἔχει. 

οὗτος. τί τὰ σκευάρια ταυτὶ βούλεται; 
πότερον μετοικιξόμενος ἐξενήνοχας 

αὔτ᾽, 1] φέρεις ἐνέχυρα ϑήσων; 4Ν. 4. οὐδαμῶς. 
4Ν.8Β. τέ δῆτ᾽ ἐπὶ στοίχου στὴν οὕτως; οὔ τι μὴ 756 

Ἱέρωνι τῷ κήρυκι πομπὴν πέμπετε; 
4Ν.4. μὰ AU , ἀλλ᾽ ἀποφέρειν αὐτὰ μέλλω τῇ πόλει 

εἰς τὴν ἀγορὰν κατὰ τοὺς δεδογμένους νόμους. 
4Ν.Β. μέλλεις ἀποφέρειν; 4Ν. 4. πάνυ γε. AN. B. κα- 

κοδαίμων ἄρ᾽ εἶ 760 
νὴ τὸν Zí« τὸν σωτῆρα. 4Ν. 4. πῶς; AN. B. 

πῶς ; ῥαδίως. 

AN.A.v( δ᾽ ; οὐχὶ πειϑαρχεῖν ue τοῖς νόμοισι δεῖ; 
4΄1Ν.Β. ποίοισιν. ὦ δύστηνε; AN. A. τοῖς δεδογμένοις. 
41Ν.Β. δεδογμένοισιν; ὡς ἀνόητος 69" ἄρα. 
4Ν. 4. ἀνόητος; 4Ν. Β. οὐ γάρ; ἠλιϑιώτατος μὲν οὖν 

ἁπαξαπάντων. AN. 4. ὅτι τὸ ταττόμενον ποιῶ; 166 
4Ν.8. τὸ ταττόμενον γὰρ δεῖ ποιεῖν τὸν σώφρονα; 
4}Ν.4. μάλιστα πάντων. AN. B. τὸν μὲν οὖν ἀβέλτερον. 
4Ν. 4. σὺ δ᾽ οὐ καταϑεῖναι διανοεῖ; AN. B. φυλάξομαι, 

πρὶν &v γ᾽ ἴδω τὸ πλῆϑος 0 τι βουλεύεται. 710 
AN. A. xí yàg ἄλλο γ᾽ ἢ φέρειν παρεσκευασμένοι 

τὰ χρήματ᾽ εἰσίν; 4Ν. Β. ἀλλ᾽ ἰδὼν ἐπειϑόμην. 
AN.A. λέγουσι γοῦν ἐν ταῖς ὁδοῖς. AN. B. λέξουσι γάρ. 
4Ν. 4. καί φασιν οἴσειν ἀράμενοι. AN. B. φήσουσι γάρ. 
4Ν. 4. ἀπολεῖς ἀπιστῶν πᾶάντ΄. AN. B. ἀπιστήσουσι 

γάρ. 715 
AN. 4. ὃ Ζεύς σέ γ᾽ ἐπιτρίψειεν. AN. B. ἐπιτρίψουσι yag. 

οἴσειν δοκεῖς τιν᾽ ὅστις αὐτῶν νοῦν ἔχει; 
οὐ γὰρ πάτριον τοῦτ᾽ ἐστίν, ἀλλὰ λαμβάνειν 
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ἡμᾶς μόνον δεῖ νὴ Δία. καὶ γὰρ οἵ θεοί: : 
γνώσει δ᾽ ἀπὸ τῶν χειρῶν ys τῶν ἀγαλμάτων, 180 
ὅταν γὰρ εὐχώμεσϑα διδόναι τἀγαθά, 
ἕστηκεν ἐκτείνοντα τὴν χεῖρ᾽ ὑπτίαν, 
οὐχ ὥς τι δώσοντ᾽, ἀλλ᾽ ὅπως τι λήψεται. 

4Ν. 4. ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν, ἔα us τῶν προὔργου τι δρᾶν. 
ταυτὶ γάρ ἐστι συνδετέα. ποῦ μοὔσϑ᾽ ἵμάς; 18ῦ 

4Ν.Β. ὄντως γὰρ οἴσεις; AN. A. ναὶ μὰ Δία, καὶ δὴ μὲν 
οὖν 

τωδὶ ξυνάπτω τὼ τρίποδε. AN. B. τῆς μωρίας, 
τὸ μηδὲ περιμείναντα τοὺς ἄλλους ὅ τι 
δοάσουσιν,. εἶτα τηνικαῦτ᾽ ἤδη AN. A. τί δρᾶν; 

AN.B. ἐπαναμένειν. ἔπειτα διατρίβειν ἔτι. 790 
AN. A. ἵνα δὴ τί; 4Ν. Β. σεισμὸς εἰ γένοιτο πολλάκις, 

ἢ πῦρ ἀπότροπον, ἢ διάξειεν γαλῆ, 
παύσαιντ᾽ ἂν εἰσφέροντες, ὠμβρόντητε σύ. 

4Ν. 4. χαρίεντα γοῦν πάϑοιμ᾽ ἄν. εἰ μὴ ̓ χοιμ᾽ ὅποι 795 

ταῦτα καταϑείην. 4Ν. Β. μὴ γὰρ οὐ λάβοις ὅποι 
ϑάρρει, καταϑήσεις, κἂν ἕνης £AO mg. AN. A. τιή; 

4Ν.8. ἐγῷδα τούτους χειροτονοῦντας μὲν ταχύ, 
ἅττ᾽ ἂν δὲ δόξῃ. ταῦτα πάλιν ἀρνουμένους. 

4Ν..4. οἴσουσιν, ὦ τάν. AN. B. ἣν δὲ μὴ κομίσωσι, T5 
LAN. A. ἀμέλει volo: AN. B. qv δὲ μὴ κομίσωσι, 

τί 3] 800 

ΑΝ. Δ. μαχούμεϑ᾽ αὐτοῖς. AN.B. ἣν δὲ κρείττους ὦσι, τί; 
AN. 4. ἄπει μ᾽ ἐάσας. AN. B. ἣν δὲ πωλῶσ᾽ αὐτά, τί; 
.4Ν. 4. διαρραγείης. AN. B. ἣν διαρραγῶ δέ, τί; 
4Ν.4. καλῶς ποιήσεις. AN. B. σὺ δ᾽ ἐπιϑυμήσεις φέ- 

θεῖν ; 

4Ν. 4. ἔγωγε: καὶ γὰρ τοὺς ἐμαυτοῦ γείτονας 805 
ὁρῶ φέροντας. AN. B. πάνυ γ᾽ ἂν οὖν ᾽άντι- 

σϑένης 

| 
| 

| 
| 
i 
| 
Ϊ 

| 
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αὖτ᾽ εἰσενέγκοι" πολὺ γὰρ ἐμμελέστερον 
πρότερον χέσαι πλεῖν ἢ τριάκονθ᾽ ἡμέρας. 

AN.A.oiuots. AN. B. Καλλίμαχος δ᾽ ὁ χοροδιδάσκαλος 
αὐτοῖσιν εἰσοίσει τι; AN. A. πλείω Καλλίου. 810 

AN.B. ἄνϑρωπος οὗτος ἀποβαλεῖ τὴν οὐσίαν. 
4Ν..4. δεινά ys λέγεις. AN. B. τί δεινόν; ὥσπερ οὐχ 

ὁρῶν 
ἀεὶ τοιαῦτα γιγνόμενα ψηφίσματα. 
οὐκ οἶσϑ'᾽ ἐκεῖν᾽ οὕδοξε. τὸ περὶ τῶν ἁλῶν; 

4Ν. 4. ἔγωγε. AN. B. τοὺς χαλκοῦς δ᾽ ἐκείνους ἡνίκα 815 
ἐψηφισάμεσϑ'᾽. ovx οἶσϑα; ΑΝ. A. καὶ κακόν γέ 

oL 
τὸ κύμμ᾽ ἐγένετ᾽ ἐκεῖνο. πωλῶν γὰρ βότρυς 
μεστὴν ἀπῆρα τὴν γνάϑον χαλκῶν ἔχων. 
κἄπειτ᾽ ἐχώρουν εἰς ἀγορὰν ἐπ᾽ ἄλφιτα. 
ἔπειϑ᾽ ὑπέχοντος ἄρτι μου τὸν ϑύλακον, 820 
ἀνέχραγ᾽ ὁ κήρυξ. μὴ δέχεσϑαι μηδένα 
χαλκὸν τὸ λοιπόν: ἀργύρῳ γὰρ χρώμεϑα. 

4Ν.8. τὸ δ᾽ ἔναγχος οὐχ ἅπαντες ἡμεῖς ὥμνυμεν 
τάλαντ᾽ ἔσεσϑαι πεντακόσια τῇ πόλει 
τῆς τετταρακοστῆς. ἣν ἐπόρισ᾽ Εὐριπίδης; 825 
κεύϑυς κατεχρύσου πᾶς ἀνὴρ Εὐριπίδην" 
Ore δὴ δ᾽ ἀνασκοπουμένοις ἐφαίνετο 
0 Zl.óg Κόρινϑος καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ οὐκ ἤρκεσεν, 
πάλιν κατεπίττου πᾶς ἀνὴρ Εὐριπίδην. 

4Ν. Δ. οὐ ταυτόν. ὦ τάν. τότε μὲν ἡμεῖς ἤρχομεν, 880 
νῦν δ᾽ at γυναῖκες. AN. B. ἃς ἐγὼ φυλάξομαι 
νὴ τὸν Ποσειδῶ μὴ κατουρήσωσί μου. 

AN. A. οὐκ οἶδ᾽ ὃ τι ληρεῖς. φέρε σὺ τἀνάφορον ὁ παῖς. 

ΚΗΡ. ὦ πάντες ἀστοί. νῦν γὰρ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει, 

χωρεῖτ᾽ - ἐπε yen" εὐϑὺ τῆς στρατηγίδος, 835 

ὅπως ἂν ὑμῖν ἡ τύχη κληρουμένοις 
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φράσῃ καϑ'᾽ ἕκαστον ἄνδρ᾽ ὅπου δειπνήσετε" 
ὡς αἵ τράπεξαί γ᾽ εἰσὶν ἐπινενασμέναι 
ἀγαϑῶν ἁπάντων καὶ παρεσκευασμέναι. 
κλῖναί τε σισυρῶν καὶ δαπέδων νενασμέναι. 
κρατῆρας ἐγκιρνᾶσιν. at μυροπώλιδες 
ἑστᾶσ᾽ ἐφεξῆς τὰ τεμάχη ῥιπίζξεται. 
λαγῷ᾽ ἀναπηγνύασι. πόπανα πέττεται. 

4 
, , , , στέφανοι πλέκονται. φρύγεται τραγήματα, 

χύτρας ἔτνους ἕψουσιν αἵ νεώταται" 
- E d ? NER. Y y 2 Σμοῖος δ᾽ ἐν αὐταῖς ἱππικὴν στολὴν ἔχων 

τὰ τῶν γυναικῶν διακαϑαίρει τρύβλια. 
Γέρων δὲ χωρεῖ χλανίδα καὶ xovízoó« 
ἔχων, καχάξζων us?" ἑτέρου νεανίου" 
ἐμβὰς δὲ κεῖται καὶ τρίβων ἐρριμμένος. 
πρὸς ταῦτα χωρεῖϑ'. ὡς ὁ τὴν μᾶξαν φέρων 
rr ? M M , , 

ξστηκεν" ἀλλα τὰς γνάϑους διοίγνυτε. 
οὐκοῦν βαδιοῦμαι δῆτα. τί γὰρ ἕστηκ᾽ ἔχων 
ἐνταῦϑ'᾽, ἐπειδὴ ταῦτα τῇ πόλει δοκεῖ; 
καὶ ποῖ βαδιεῖ σὺ μὴ καταϑεὶς τὴν οὐσίαν ; 

810 

850 

855 

ἐπὶ δεῖπνον. AN. 4. ov δῆτ᾽. ἥν γ᾽ ἐκείναις νοῦς 
ἐνῇ. 

πρὶν ἂν y. ἀπενέγκῃς. AN. Β. ἀλλ᾽ ἀποίσω. AN.A. 
πηνίκα; 

ΑΝ.Β. οὐ τοὐμόν, 6) τάν ; ἐμποδὼν ἔσται. ΑΝ. A. τί δή; 
AN.B. ἑτέρους ἀποίσειν quu ἔϑ᾽ ὑστέρους ἐμοῦ. 
AN. A. βαδιεῖ δὲ δειπνήσων ὃ ὅμως; AN. B. τἐγὰρ πάϑω; 

τὰ δυνατὰ γὰρ δεῖ τῇ πόλει ξυλλαμβάνειν 861 

τοὺς εὖ φρονοῦντας. AN. 4. ἣν δὲ κωλύσωσι, τέ; 
4Ν.8. ὁμόσ᾽ εἶμι κύψας. AN. A. ἣν δὲ μαστιγῶσι, τέ; 

ΑΝ.Β. καλούμεϑ'᾽ αὐτάς. AN. A. ἣν δὲ καταγελῶσι, τί: 
4Ν.Β. ἐπὶ ταῖς ϑύραις ἑστὼς ΑΝ. 4. τί δράσεις; εἰπὲ 

μοι. 

ΒΕ MERE ΨΨ IE 



AN. B. 
AN. 4A. 

AN. B. 

AN. B. 

ΤΡ. A. 

ERKAIHZIAMZOTZAIL 265 

τῶν εἰσφερόντων ἁρπάσομαι τὰ σιτία. 866 
βάδιξε τοίνυν ὕστερος" σὺ δ᾽. ὦ Σίκων 
καὶ Παρμένων. αἴρεσϑε τὴν παμπησίαν. 
φέρε νυν &yo σοι ξυμφέρω. AN. A. μή, μηδαμῶς. 
δέδοικα γὰρ μὴ καὶ παρὰ τῇ στρατηγίδι, 870 
ὅταν κατατιϑῶ, προσποιῇ τῶν χρημάτων. 
νὴ τὸν Ζία δεῖ γοῦν μηχανήματός τινος. 
ὅπως τὰ μὲν ὄντα χρήμαϑ'᾽ ἕξω, τοῖσδε δὲ 
τῶν ματτομένων κοινῇ μεϑέξω πως £yo. 
ὀρϑῶς ἔμοιγε φαίνεται. βαδιστέον 875 
ὁμόσ᾽ ἐστὶ δειπνήσοντα xov μελλητέον. 

ΧΟΡΟΎ. 

τί ποϑ' ἄνδρες οὐχ ἥκουσιν; ὥρα δ᾽ ἦν πάλαι: 
ἐγὼ δὲ καταπεπλασμένη ψιμυϑίῳ 
ἕστηκα καὶ κροκωτὸν ἠμφιεσμένη, 
ἀργός. μινυρομένη τι πρὸς ἐμαυτὴν μέλος, 880 
παίξουσ᾽ . ὅπως ἂν περιλάβοιμ᾽ αὐτῶν τινὰ 

παριόντα. Μοῦσαι, δεῦρ᾽ iv. ἐπὶ τοὐμὸν στόμα, 
μελύδριον εὑροῦσαί τι τῶν Ἰωνικῶν. 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ. νῦν μέν us παρακύψασα προὔφϑης, ὦ σαπρά. 

TP.A. 

Gov δ᾽ ἐρήμας οὐ παρούσης ἐνθάδε . 886 
ἐμοῦ τρυγήσειν καὶ προσάξεσϑαί τινὰ 
ἄδουσ᾽ - ἐγὼ δ᾽. ἣν τοῦτο δρᾷς. ἀντάσομαι. 

3x05 N 2v 03 »..4 RE , 
xci yog δι΄ OyAov τοῦτ᾽ ἐστὶ τοῖς Üecouévotg, 
ὅμως ἔχει τερπνόν τι καὶ κωμῳδικόν. 
τούτῳ διαλέγου κἀποχώρησον᾽ σὺ δέ, 890 

’ 3 à] 2 A 4 

φιλοττάριον cvAqc« , τους «vAovg λαβὼν 
2 , ^ X ^ , 14 

ἄξιον ἐμοῦ καὶ σοῦ προσαυλησον μέλος. 

εἴ τις ἀγαϑὸν βούλεται πα- 
-" 22553 ^ A! , 

ϑεῖν vL, παρ΄ ἐμοὶ χρὴ καθεύδειν. 
οὐ γὰρ ἐν νέαις τὸ σοφὸν ἔν-- 895 
ἐστιν. ἀλλ᾽ ἐν ταῖς πεπείραις" 
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οὐδέτις στέργειν ἂν ἐθέλοι. 
μᾶλλον ἢ ̓ γὼ τῶν φίλων, ὡ-- 

σξρ ξυνείην" 
ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἕτερον ἂν πέτοιτο. 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ. μὴ φϑόνει ταῖσιν νέαισι. 

τὸ τρυφερὸν γὰρ ἐμπέφυκε 
τοῖς ἁπαλοῖσι μηροῖς, 

κἀπὶ τοῖς μήλοις ἐπαν- 
Os: σὺ δ᾽. ὦ yoga) , παραλέλεξαι κἀντέτριψαι, 
τῷ ϑανάτῳ μέλημα. 905 

ΓΡ. A. ἐκπέσοι Gov τὸ τρῆμα, 
τό τ᾿ ἐπίκλιντρον ἀποβάλοιο, 
βουλομένη σποδεῖσϑαι, 
κἀπὶ τῆς κλίνης ὄφιν 
εὕροις καὶ προσελκύσαιο 910 ἢ 
βουλομένη φιλῆσαι. 

INEANIX. eoi, τί ποτξ πείσομαι; 
οὐχ κει μουταῖρος " : 

μόνη δ᾽ αὐτοῦ λείπομαι:" 
ἡ γάρ μοι μήτηρ ἄλλῃ ; 
βέβηκε, κατ᾽ — ἀλλ᾽ οὔ με, ταῦτα δεῖ λέγειν. 
ἀλλ᾽ . ὦ uot, ἱκετεύομαι, κά-- 915 
λει τὸν Ὀρϑαγόραν, ὅπως --- 

σαυτῆς κατόναι᾽, ἀντιβολῶ σε. 
IP. 4. ἤδη τὸν ἀπ᾿ Ἰωνίας 

τρόπον τάλαινα κνησιᾷς" ; 
δοχεῖς δέ μοι καὶ λάμβδα κατὰ τοὺς Δεσβίους. 920 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ. ἀλλ᾽ οὐκ &v ποϑ' ὑφαρπάσαιο 
τἀμὰ παίγνια: τὴν δ᾽ ἐμὴν 
ὥραν οὐκ ἀπολεῖς οὐδ᾽ ἀπολήψει. 

ΓΡ, 4. ἀδ᾽ ὁπόσα βούλει καὶ παράκυφϑ'᾽ ὥσπερ yay: 
οὐδεὶς γὰρ ὡς σὲ πρότερον εἴσεισ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ. 925 

; 
" 
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— (PP. A.) οὔκουν ἐπ᾿ ἐκφοράν γε. (NEANIZ.) καινόν γ᾽, 
ὦ σαπρᾶ. 

(LP. A.) οὐ δῆτα. (ΝΕΑ͂ΝΙΣ. τέ γὰρ ἂν γραὶ καινά τις 
λέγοι; 

(ΓΡ. 4.) οὐ τοὐμὸν ὀδυνήσει σε γῆρας. (ΝΕΑ͂ΝΙΣ. ἀλ-- 
λὰ τί; 

Qyyovoc μᾶλλον καὶ τὸ σὸν ψιμύϑιον; 
ΝΕΑ͂ΝΙΣ. τί μοι διαλέγει; IP. A. σὺ δὲ τί διακύπτεις ; 

NEANIZ. dyd; 930 
ac πρὸς ἐμαυτὴν ᾿Επιγένει τὠμῷ φίλῳ. 

ΓΡ. 4. σοὶ γὰρ φίλος τίς ἐστιν ἄλλος ἢ Γέρης: 
ΝΕΑ͂ΝΙΣ. δείξει, ye καὶ σοί. τάχα γὰρ εἶσιν ὡς ἐμέ. 

ὁδὲ γὰρ αὐτός ἐστιν. ΓΡ. A. οὐ σοῦ y , ὠλεϑρε, 
δεόμενος οὐδέν. ΝΕΑ͂ΝΙΣ.νὴ At , ὦ φϑίνυλλασύ, 

δείξει τάχ᾽ αὐτός, ὡς ἔγωγ᾽ ἀπο μιν 986 
ΓΡ. 4. κἄγωγ᾽. ἵνα γνῷς ὡς πολύ σου μεῖζον φρονῶ. 

NEANIAZ. εἴϑ᾽ ἐξῆν παρὰ τῇ νέᾳ καϑεύδειν, 
καὶ μὴ Os. πρότερον διασποδῆσαι 
ἀνάσιμον ἢ πρεσβυτέραν" 940 
οὐ γὰρ ἀνασχετὸν τοῦτό γ᾽ ἐλευϑέρω. 

ΓΡ. A. οἰμώξων ἄρα νὴ Z(c σποδήσεις. 
οὐ γὰρ τἀπὶ Χαριξένης ταδ᾽ ἐστίν. 
κατὰ τὸν νόμον ταῦτα ποιεῖν 
ἔστι δίκαιον. εἰ δημοκρατούμεϑα. 945 
ἀλλ᾽ εἶμι τηρήσουσ᾽ o τι καὶ δράσει ποτέ. 

NEANIAZ. εἴϑ᾽. ὦ ϑεοί. λάβοιμι τὴν καλὴν μόνην, 
ἐφ᾽ qv πεπωκὼς ἔρχομαι πάλαι ποϑῶν. 

ΠΟ ΝΕΑ͂ΝΙΣ. ἐξηπάτησα τὸ κατάρατον γράδιον᾽ 
φρούδη γάρ ἔστιν οἰομένη μ' ἔνδον μένειν. 960 
ἀλλ᾽ οὑτοσὶ γὰρ αὐτὸς οὐ ᾽μεμνήμεϑα. 

δεῦρο δὴ δεῦρυ δή. 
φίλον éuov, δεῦρό μοι 

938—941. — 942—945. 
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πρόσελϑε καὶ £uvevvé uot 
τὴν εὐφρόνην ὅπως ἔσει. 
πάνυ γάρ τις ἔρως us δονεῖ 
τῶνδε τῶν σῶν βοστρύχων. 955 
ἄτοπος δ᾽ ἔγκειταί μοί τις 
πόϑος. ὃς μὲ διακναίδσας ἔχει. 
μέϑες. ἱκνοῦμαί σ΄. Ἔρως, 
καὶ ποίησον τόνδ᾽ ἐς εὐνὴν 
τὴν ἐμὴν ἵκέσϑαι. 

NEANIAXZ. δεῦρο δὴ δεῦρο δή, 960 
καὶ σύ μοι καταδραμοῦ-- 
σα τὴν ϑύραν ἄνοιξον 
τήνδ᾽ - εἰ δὲ μή. καταπεσὼν κείσομαι. 
φίλον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ σῷ βούλομαι 
κόλπῳ πληκτίξεσϑαι μετὰ 
τῆς σῆς πυγῆς. 

Κύπρι. τί μ᾽ ἐχμαίνεις ἐπὶ ταύτῃ; 965 
μέϑες, ἱκνοῦμαί σ᾽. Ἔρως, 
καὶ ποίησον τήνδ᾽ ἐς εὐνὴν 
τὴν ἐμὴν ἱκέσϑαι. 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ. καὶ ταῦτα μέντοι μετρίως πρὸς τὴν ἐμὴν 
ἀνάγκην 

εἰρημέν᾽ ἐστίν. σὺ δέ uot, φίλτατον, ὦ lerra, 970 
ἄνοιξον. ἀσπάξου με" 
διὰ τοι σὲ πόνους ἔχω. 

NEANIAZ. ὦ χρυσοδαίδαλτον € ἐμὸν μέλημα, Κύπριδος 
ἔρνος. 

μέλιττα Μούσης, Χαρίτων ϑρέμμα. Τρυφῆς πρό- 
GOZOV, 

ἄνοιξον. ἀσπάζου με" 
διά τοι σὲ πόνους ἔχω. 975 

969—972. — 973—976. 
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ΓΡ. A. οὗτος, τί κόπτεις; μῶν ἐμὲ ξητεῖς; ΝΕΑ͂ΝΙΑΣ. 
πόϑεν; 

ΓΡ. A. καὶ την ϑύραν γ᾽ ἤραττες. NEANIAX. ἀποϑά- 
vou. ἄρα. 

ΓΡ. 4. τοῦ δαὶ δεόμενος δᾷδ᾽ ἔχων ἐλήλυϑας; 
NEANIAZ. ᾿ἀναφλύστιον ξητῶν τιν᾽ ἀνϑρωπον. ΓΡ. A. 

τίνα: 

NEANIAZ. οὐ τὸν Σεβῖνον, ὃν σὺ προσδοκᾷς ἴσως. 980 
ΓΡ. A. νὴ τὴν ᾿ἀφροδίτην. ἦν τε βούλῃ γ᾽ ἦν τε μή. 
NEANIAX. ἀλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ τὰς ὑπερεξηκοντέτεις 

εἰσάγομεν, ἀλλ᾽ εἰσαῦϑις ἀναβεβλήμεϑα. 
τὰς ἐντὸς εἴκοσιν γὰρ ἐκδικάξομεν. 

ΓΡ. 4. ἐπὶ ἘΠ: προτέρας ἀρχῆς ye ταῦτ᾽ ἦν, ὦ γλύκων 985 

νυνὶ δὲ πρῶτον εἰσάγειν ἡμᾶς δοκεῖ. 
NEANIA2.vó βουλομένῳ ye, κατὰ τὸν ἐν πεττοῖς νόμον. 
ΓΡ. 4. ἀλλ᾽ οὐδὲ δειπνεῖς κατὰ τὸν ἐν πεττοῖς νόμον. 
NEANIAZ. οὐκ οἶδ᾽ 0 τι λέγεις" τηνδεδί μοι κρουστέον. 
ΓΡ. A. ὅταν γε κρούσῃς τὴν ἐμὴν πρῶτον ϑύραν. 990 
NEANIA. ἀλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ κρησέραν αἰτούμεϑα. 
ΓΡ. A. οἶδ᾽ ὅτι φιλοῦμαι" νῦν δὲ ϑαυμάζξεις ὅτι 

ϑυρασί μ᾽ εὗρες" ἀλλὰ πρόσαγε τὸ στόμα. 
ΝΕΆΑΝΙΑ͂Σ. ἀλλ᾽. ὦ μέλ᾽΄. ὀρρωδῶ τὸν ἐραστήν cov. 

IP. A. τίνα: 5 

NEANIAX. τὸν τῶν γραφέων ἄριστον. ΓΡ. 4. οὗτος 
δ᾽ ἔστι τίς; 995 

NEANIAX. ὃς τοῖς νεκροῖσι ξωγραφεῖ τὰς ληκύϑους. 
ἀλλ᾽ ἄπιϑ' E ὅπως μή σ᾽ ἐπὶ ϑύραισιν ὄψεται. 

ΠΡ 4: οἵδ᾽ οἵδ᾽ ὅ τὶ βούλει. NEANIAZ. καὶ γὰρ éyo 
Gs v, Δία. | 

I P. A. μὰ τὴν ᾿ἀφροδίτην. ἥ μ᾽ ἔλαχε κληρουμένη, ; 
μὴ ̓ γώ σ᾽ ἀφρήδω. ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. παραφρονεῖς; ὦ 

γράδιον. 1000 
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DP. 4. ληρεῖς: ἐγὼ δ᾽ ἄξω σ᾽ ἐπὶ τἀμὰ στρώματα. 
NEANIAZ. τί δῆτα κρεάγρας τοῖς κάδοις ὠνοίμεϑ'᾽ ἄν, 

ἐξὸν καϑέντα γράδιον τοιουτονὶ 
ἐκ τῶν φρεάτων. τοὺς κάδους ξυλλαμβάνειν: ; 

IP. 4. μὴ σκῶπτέ uw , ὦ τάν, ἀλλ᾽ ἕπου δεῦρ᾽ ὡς ἐμέ. 1005 
NEANIAZ. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀνάγκη μούὐστίν. εἰ μὴ τῶν ἐμῶν 

τὴν πεντακοσιοστὴν κατέϑηκας τῇ πόλει. 
IP. 4. νὴ τὴν ᾿Ζφροδίτην. δεῖ ys μέντοι 6. ὡς ἐγὼ 

τοῖς τηλικούτοις ξυγκαϑεύδουσ᾽ ἥδομαι. 
NEANIAZX. ἐγὼ δὲ ταῖς γε τηλικαύταις ἄχϑομαι. 1010 

xovx ἂν πιϑοίμην οὐδέποτ᾽. ΓΡ. 4. ἀλλὰ νὴ Zfía 
ἀναγκάσει τουτίσε. ΝΕΑ͂ΝΙΑΣ. τοῦτο δ᾽ ἔστι τί: 

ΓΡ, A. ψήφισμα. καϑ' 0 σε δεῖ βαδίζειν ὡς ἐμέ. 
NEANIAZ. λέγ᾽ αὐτὸ ví zove κἄστι. ΓΡ. A. καὶ δή σοι 

᾿ λέγω. 

ἔδοξε ταῖς γυναιξίν. ἣν ἀνὴρ νέος 1015 
νέας ἐπιϑυμῇ. μὴ σποδεῖν αὐτὴν πρὶν ἂν 
τὴν γραῦν προκρούσῃ πρῶτον" ἣν δὲ μὴ ϑέλῃ 
πρότερον προχρούειν. ἀλλ᾽ ἐπιϑυμῇ τῆς νέας, 
ταῖς πρεσβυτέραις γυναιξὶν ἔστω τὸν νέον 
ἕλκειν ἀνατὶ λαβομένας τοῦ παττάλου. 1020 

NEANIAZ. οἴμοι" Πρφοκρούστης τήμερον γενήσομαι. 
ΓΡ. 75. τοῖς γὰρ νόμοις τοῖς ἡμετέροισι πειστέον. 
NEANIAZ. τί δ᾽. qv ἀφαιρῆταί μ᾽ ἀνὴρ τῶν δημοτῶν 

ἢ τῶν PN ἐλϑών τις; ΓΡ. 4. ἀλλ᾽ οὐ κύριος 
ὑπὲρ μέδιμνόν ἐστ᾽ ἀνὴρ οὐδεὶς ἔτι. 1095 

NEANIAX. ἐξωμοσία δ᾽ οὐκ ἔστιν; ΓΡ. 4. οὐ γὰρ δεῖ 
στροφῆς. 

NEANIAZ. ἀλλ᾽ ἔμπορος εἶναι σκήψομαι. ΓΡ. 4. κλά- 
ὧν γε σύ. 

NEANIAZ. τί δῆτα χρὴ δοᾶν, ΓΡ. A4. δεῦρ᾽ ἀκολου-- 
ϑεῖν ὡς ἐμέ. 

TORT 
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- NEANIAZ. καὶ ταῦτ᾽ ἀνάγκη uovorí; DP. 4. ΖΔιομή--: 
δειά γε. 

- NEANIAA. ὑποστόρεσαί vvv πρῶτα τῆς ὀριγάνου, 1030 

καὶ κλήμαϑ᾽ ὑπόϑου συγκλάσασα τέτταρα, 
καὶ ταινίωσαι. καὶ παράϑου τὰς ληκύϑους, 
ὕδατός τε κατάϑου τοὔστραχον πρὸ τῆς ϑύρας. 

20033 

| IP. A. u μὴν ἔτ ὦὠνήσει, σὺ καὶ στεφάνην ἐμοί. 

- NEANIA2. vi τὸν Zl , ἤνπερ ἡ γέ που τῶν κηρίνων. 
οἶμαι γὰρ ἔνδον διαπεσεῖσϑαί σ᾽ αὐτίκα. 1036 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ. ποῖ τοῦτον ἕλκεις ἄνδρα; I'P. 4. τὸν ἐμαυ-- 
τῆς ἄγω. 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ. οὐ σωφρονοῦσά γ΄. οὐ γὰρ ἡλικίαν ἔχει 
παρὰ σοὶ καϑεύδειν τηλικοῦτος ὦν. ἐπεὶ 
μήτηρ ἂν αὐτῶ μᾶλλον εἴης ἢ γυνή. 1040 
ὥστ᾽ εἰ xa: αστήσεσϑε τοῦτον τὸν νόμον, 
τὴν γῆν ἅπασαν Οἰδιπόδων ἐμπλήσετε. 

- IP. A. ὦ παμβδελυρά, φϑονοῦσα τόνδε τὸν λόγον 
ἐξεῦρες" ἀλλ᾽ ἐγώ σε τιμωρήσομαι. 

NEANIAZ. νὴ τὸν Ζία τὸν σωτῆρα. κεχάριδαί γέ μοι; 
ὦ γλυκύτατον. τὴν γραῦν ἀπαλλάξασά μου" 1046 
ὥστ᾽ ἀντὶ τούτων τῶν ἀγαϑῶν εἰς ἑσπέραν 
ueyaAmqv ἀποδώσω καὶ παχεῖαν σοι χάριν. 

ΓΡ. Β. αὕτη σύ. ποῖ παραβᾶσα τόνδε τὸν νόμον 
ἕλκεις, παρ᾽ ἐμοὶ τῶν γραμμάτων εἰρηκύτων 1050 
πρότερον καϑεύδειν αὐτόν; ΝΕΔΑ͂ΝΙΑΣ. οἴμοι 

δείλαιος. 

πόϑεν ἐξέχυψας, ὦ κάκιστ᾽ ἀπολουμένη; 
τοῦτο γὰρ ἐκείνου τὸ κακὸν ἐξωλέστερον. 

IP. Β. βάδιξε δεῦρο. NEANIAZX. μηδαμῶς μὲ περι- 

Aa ete T rw x 

ίδῃς 
ἑλκόμενον ὑπὸ τῆσδ᾽. ἀντιβολῶ σ΄. ΓΡ. Β. ἀλλ᾽ 

οὐκ ἐγώ, 1055 
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ἀλλ᾽ ὁ νόμος ἕλκει σ΄. NEANIAX. οὐκ ἔμεν ἢ ! 
ἀλλ᾽ ἔμπουσά τις 

ἐξ αἵματος φλύκταιναν ἠμφιεσμένη. 
ΓΡ. Β. ἕπου. μαλακίων. δεῦρ᾽ ἀνύσας καὶ μὴ λάλει. 
NEANIAX. ἴϑι vvv ἔασον εἰς ἄφοδον πρώτιστά μὲ 

ἐλϑόντα ϑαρρῆσαι πρὸς ἐμαυτόν" εἰ δὲ μή, 1060 
αὐτοῦ τι δρῶντα πυρρὸν ὄψει μ᾽ αὐτίκα 
ὑπὸ τοῦ δέους. ΓΡ. Β. ϑάρρει, βάδιξ᾽ - ἔνδον χεσεῖ. 

ΝΕΔΑΝΙΑ͂Σ. δέδοικα κἀγὼ μὴ πλέον ἤπερ βούλομαι. 
ἀλλ᾽ ἐγγυητάς σοι καταστήσω δύο | 
ἀξιόχρεως. I'P.B. μή μοι καϑίστη. I'P.I. ποῖ 

b 
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A 
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1 

σύ. ποῖ 1066 
χωρεῖς μετὰ ταύτης; NEANIAZ. οὐκ ἔγωγ᾽. ἀλλ᾽ 

ἕλχομαι. 
ἀτὰρ ἥτις εἶ γραῦ, πόλλ᾽ ἀγαϑὰ γένοιτό σοι, 
ὅτι μ᾽ οὐ περιεῖδες ἐπιτριβέντ᾽. c Ἡράκλεις, 
ὦ Ives, e Κορύβαντες, e) “4ιοσχόρω, | 

τοῦτ᾽ αὐ πολὺ τούτου τὸ κακὸν ἐξωλέστερον. 1070 
ἀτὰρ τί τὸ πρᾶγμ᾽ ἔστ᾽, ἀντιβολῶ, τουτίποτε; —— 
πότερον πίϑηκος ἀνάπλεως ψιμυϑίου, 
ἢ γραῦς ἀνεστηκυῖα παρὰ τῶν πλειόνων; 

ΓΡ. Γ. μὴ σκῶπτέ μ᾽. ἀλλὰ δεῦρ᾽ ἕπου. I'P.B. δευρὶ 
μὲν οὖν. 

ΓΡ. Γ. ὡς οὐκ ἀφήσω σ᾽ οὐδέποτ᾽. ΓΡ. Β. οὐδὲ μὴν ἐγώ. 
NEANIAX. διασπάσεσϑέ μ᾽. ὦ κακῶς ἀπολούμεναι. 1076 
ΓΡ. Β. ἐμοὶ γὰρ ἀκολουϑεῖν σε δεῖ κατὰ τὸν νόμον. 
IP. Γ. οὔκ. ἣν ἑτέρα γε γραῦς ἔτ᾽ αἰσχίων φανῇ. 
ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. ἣν οὖν ὑφ᾽ ὑμῶν πρῶτον ἀπόλωμαι κακῶς, 

φέρε, πῶς ἐπ᾽ ἐκείνην τὴν καλὴν ἀφίξομαι; : 1080 
ΓΡ. Γ. αὐτὸς σκόπει σύ" τάδε δέ σου ποιητέον. | 
NEANIAX. ποτέρας προτέρας οὖν κατελάσας ἀπαλ- 

λαγῶ; 
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ΓΡ. B. οὐκ οἶσϑα; βαδιεῖ δεῦρ᾽. ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. ἀφέτω νύν 
uU. αὑτηί. 

ΓΡ. Γ. δευρὶ μὲν ovv ἴϑ᾽ ὡς ἔμ᾽. NEANIAZ. ἣν ἡδί 

μ᾽ ἀφῇ. 
IP. B. ἀλλ᾽ οὐκ ἀφήσω μὰ Δία σ᾽. ΓΡ. I. οὐδὲ μὴν ἐγώ. 

ΝΕΔΑΝΙΑ͂Σ. χαλεπαί γ᾽ ἂν ἦστε γενόμεναι πορϑμῆς. 

ΓΡ. Β. τιή; 1086 
NEANIAX. ἕλκοντε τοὺς πλωτῆρας ἂν ἀπεκναίετε. 
ΓΡ. Β. σιγῇ βάδιξε δεῦρο. I'P.I. μὰ Δί ἀλλ᾽ ὡς ἐμέ. 
NEANIAZ. τουτὶ τὸ πρᾶγμα κατὰ τὸ Καννώνου σαφῶς 

ψήφισμα , βινεῖν δεῖ μὲ διαλελημμένον. 1090 

| πῶς ovv δικωπεῖν à ἀμφοτέρας δυνήσομαι: 
ΓΡ. Β. καλῶς. ἐπειδὰν καταφάγῃς βολβῶν χύτραν. 
NEANIAZ. οἴμοι κακοδαίμων. ἐγγὺς ἤδη τῆς ϑύρας 

ἑλκόμενός εἰμ᾽. ΓΡ. Γ. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται σοι πλέον. 
ξυνεισπεσοῦμαι γὰρ μετὰ σοῦ. NEANIAZ. μὴ 

πρὸς ϑεῶν. 1095 
ἑνὶ γὰρ ξυνέχεσϑαι κρεῖττον ἢ δυοῖν κακοῖν. 

ΟΓΡ. Γ. νὴ τὴν Ἑκάτην, ἐάν τε βούλῃ γ᾽ ἦν τε μή. 
 NNEANIAX. ὦ τρισκακοδαίμων, εἰ γυναῖκα δεῖ σαπρὰν 

βινεῖν ὅλην τὴν νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν, 
κἄπειτ᾽ ἐπειδὰν τῆσδ᾽ ἀπαλλαγῶ, πάλιν 1100 
Φρύνην ἔχουσαν λήκυϑον πρὸς ταῖς γνάϑοις. 
ἀρ᾽ οὐ κακοδαίμων εἰμί; βαρυδαίμων μὲν οὖν 
νὴ τὸν Ζία τὸν σωτῆρ᾽ ἀνὴρ καὶ δυστυχής, 
ὅστις τοιούτοις ϑηρίοις συνείρξομαι. 
ὅμως δ᾽ ἐάν τι πολλὰ πολλάκις πάϑω 1105 
ὑπὸ ταῖνδε ταῖν κασαλβάδοιν δεῦρ᾽ εἰσπλέων, 
ϑάψαι μ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ τῷ στόματι τῆς εἰσβολῆς" 
καὶ τήνδ᾽ ἄνωϑεν ἐπιπολῆς τοῦ σήματος 
ξῶσαν καταπιττώσαντας. εἶτα τὼ πόδε 
μολυβδοχοήσαντας κύκλῳ περὶ τὰ σφυρά, 1110 
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ΘΕΡ. 

XOP: 

OQ EP. 

ΖΕΣ.. 

ΧΟΡ. 
ΘΕΡ. 

ΘΕΡ. 

EKKAHZIAZOTZAL 

ἄνω ᾿᾽πιϑεῖναι πρόφασιν ἀντὶ ληκύϑου. 
XOPOT. 

ο μακάριος μὲν δῆμος. εὐδαίμων δ᾽ ἐγώ, 
αὐτή τέ μοι δέσποινα μακαριωτάτη, 
ὑμεῖς 9" ὅσαι παρέστατ᾽ ἐπὶ ταῖσιν ϑύραις. 
οἵ γείτονές τὲ πάντες οἵ τε δημόται, 1115 
ἐγώ τε πρὸς τούτοισιν ἡ διάκονος, 
ἥτις μεμύρισμαι τὴν κεφαλὴν μυρώμασιν 
ἀγαϑοῖσιν, ὦ Ζεῦ: πολὺ δ᾽ ὑπερπέπαικεν αὖ 
τούτων ἁπάντων τὰ Θαάσι᾽ ἀμφορείδια. 
ἐν τῇ κεφαλῇ γὰρ ἐμμένει πολὺν χρόνον" 1120 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀπανϑήσαντα πάντ᾽ ἀπέπτατο᾽ 
ὥστ᾽ ἐστὶ πολὺ βέλτιστα. πολὺ δῆτ᾽, ὦ ϑεοί. 
κέρασον ἄκρατον. εὐφρανεῖ τὴν νύχϑ' ὅλην 
ἐχλεγομένας 0 τι ἂν μάλιστ᾽ ὀσμὴν ἔχῃ. 
ἀλλ᾽, ὦ γυναῖκες. φράσατέ μοι τὸν δεσπότην, 1125 
τὸν ἄνδρ᾽. ὅπου "ot, τῆς ἐμῆς κεχτημένης. 
αὐτοῦ μένουσ᾽ ἡμῖν δ ἂν ἐξευρεῖν δοκεῖς. 
μάλισϑ' ὁδὲ γὰρ ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἔρχεται. 
ὦ δέσποτ᾽. ὦ μακάριε καὶ τρισόλβιε. 
ἐγώ; ΘΕΡ. σὺ μέντοι νὴ ZU ὥς y οὐδεὶς ἀνήρ. 1130 

τίς γὰρ γένοιτ᾽ ἂν μᾶλλον ὀλβιώτερος, 
ὅστις πολιτῶν πλεῖον ἢ τρισμυρίων 
ὄντων τὸ πλῆϑος οὐ δεδείπνηκας μόνος; 
εὐδαιμονικόν γ᾽ ἄνϑρωπον εἴρηκας σαφῶς. 
ποῖ ποῖ βαδίξεις; EX. ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἔρχομαι. 
νὴ τὴν ̓ ἀφροδίτην., πολύ γ᾽ ἁπάντων ὕστατος. 1136 
ὅμως δ᾽ ἐκέλευε συλλαβοῦσαν μ᾽ ἡ γυνὴ 
ἄγειν σε καὶ τασδὶ μετὰ σοῦ τὰς μείρακας. 
οἶνος δὲ Χῖός ἐστι περιλελειμμένος 
καὶ τἄλλ᾽ ἀγαϑά. πρὸς ταῦτα μὴ βραδύνετε, 1140 
καὶ τῶν ϑεατῶν εἴ τις εὔνους τυγχάνει, 
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καὶ τῶν κριτῶν εἰ μή τις ἑτέρωσε βλέπει, 
ἴτω us9" ἡμῶν πάντα γὰρ παρέξομεν. 
οὔκουν ἅπασι δῆτα γενναίως ἐρεῖς 
καὶ μὴ παραλείψεις μηδέν᾽. ἀλλ᾽ ἐλευϑέρως 1148 
καλεῖν γέροντα, μειράκιον, παιδίσκον; ὡς 
τὸ δεῖπνον αὐτοῖς ἔστ᾽ ἐπεσκευασμένον 
ἁπαξάπασιν. ἣν ἀπίωσιν οἴκαδε. 
ἐγὼ δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον ἤδη ᾿πείξομαι. 
ἔχω δέ τοι καὶ δᾷδα ταυτηνὶ καλῶς. 1150 
τί δῆτα διατρίβεις ἔχων. ἀλλ᾽ οὐκ ἄγεις 
τασδὶ λαβών; ἐν ὅσῳ δὲ καταβαίνεις, ἐγὼ 
ἐπάσομαι μέλος τι μελλοδειπνικόν. 
σμικρὸν δ᾽ ὑποϑέσϑαι τοῖς κριταῖσι βούλομαι" 
τοῖς σοφοῖς μέν. τῶν σοφῶν μεμνημένοις κρί- 

νειν éu& 115* 
τοῖς γελῶσι δ᾽ ἡδέως. διὰ τὸν γέλων κρίνειν ἐμέ. 
σχεδὸν ἅπαντας οὖν κελεύω δηλαδὴ κρίνειν ἐμέ. 
μηδὲ τὸν κλῆρον γενέσϑαι μηδὲν ἡμῖν αἴτιον, 
ὅτι προείληχ᾽ - ἀλλ᾽ ἅπαντα ταῦτα χρὴ μεμνημέ- 

vovg 
μὴ ᾿πιορκεῖν, ἀλλὰ κρίνειν τοὺς χοροὺς ὀρϑῶς 

ἀεί, 1160 
μηδὲ ταῖς κακαῖς ἑταίραις τὸν τρόπον προσεικέναι; 
αὖ μόνον μνήμην ἔχουσι τῶν τελευταίων ἀεί. 
ὦ ὦ ὥρα δή, 
ὦ φίλαι γυναῖκες, εἴπερ μέλλομεν τὸ χρῆμα δρᾶν, 

ἐπὶ τὸ δεῖπνον ὑπανακινεῖν. Κρητικῶς οὖν τὼ 
πόδε 1165 

καὶ GU κίνει. 4E. τοῦτο δρῶ. ΧΟΡ. καὶ τάσδε 
[νῦν] λαγαρὰς 

τοῖν σκελίσκοιν τὸν δυϑμόν. τάχα γὰρ ἔπεισι 
λοπαδοτέμαχος σελαχογαλεο-- 

188 
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κρανιολειψανοδριμυποτριμματο-- 
σιλφιοπαραομελιτοκατακεχυμενο- 

κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερὰ 

λεκτρυονοπτεκεφαλλιοκιγκλοπε- 

λειολαγωοσιραιοβαφητραγαν-- 

οπτερύγων᾽ σὺ δὲ ταῦτ᾽ ἀκροασαμε- 
νος ταχὺ καὶ ταχέως λαβὲ τρύβλιον. 
εἶτα κό νισαι λαβὼν 
λέκιϑον, ἵν᾽ ἐπιδειπνῇς. 
ἀλλὰ λαιμάττουσί που, 

αἴρεσϑ᾽ ἄνω, lot, Lot. 

δειπνήσομεν, εὐοὶ, εὐαΐ, 
evo, ὡς. ἐπὶ νίκῃ" 
εὐαΐ εὐαΐ εὐαΐὶ εὐαΐ. 

1175 

1189 
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TIIOOEZXEIZ. 

I. 

Βουλόμενος ᾿Δριστοφάνης σκῶψαι τοὺς ᾿Αϑηναίους ἀδικίᾳ 
καὶ συποφαντίᾳ καὶ τοῖς TOLOVTOLG συνόντας, καὶ διὰ τοῦτο πλου- 
τοῦντας. πλάττει πρεσβύτην τινὰ γεωργὸν Χρεμύλον τοὔνομα; 
δίκαιον / μὲν ὄντα καὶ τοὺς τρόπους χρηστόν; πένητα. δὲ ἄλλως" 
ὃς μετά τινος αὐτῷ ϑεράποντος ἐλϑὼν εἰς ᾿Απόλλω ἐρωτᾷ περὶ 

τοῦ ἰδίου παιδός. εἰ χρὴ τουτονὶ τρόπων χρηστῶν ἀμελήσαντα 
ἀδικίας ἀντιποιεῖσϑαι καὶ ταὐτὰ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδεύειν. ἐπει- 
δήπερ οὗ μὲν τοιοῦτοι ἐπλούτουν, οἵ «δὲ τὰ ἀγαϑὰ πράττοντες 
πένητες ἤσαν; καϑάπερ αὐτὸς οὗτος ὃ Χρεμύλος. ἔχρησεν οὖν 
αὐτῷ ὃ ϑεὸς σαφὲς μὸν οὐδέν, ὅτῳ δὲ ἐξιὼν ἐντύχοι; τούτῳ ἕπε- 
σϑαι. καὶ ὃς γέροντι ἐντυγχάνει τυφλῷ ; "v δὲ οὗτος ὃ Πλοῦτος, 
καὶ ἀκολουϑεῖ κατὰ τὰς μαντείας. μὴ εἰδὼς 0 ὅτι ὃ Πλοῦτός ἔστι. 
δυσχεραίνων δὲ ἐπὶ τούτῳ καϑ' ξαυτὸν ὃ ϑεράπων μόλις αὐτὸν 
ἐρωτᾷ τίνος ἕνεκα τούτῳ ἀκολουϑοῦσι. καὶ ὃ Χρεμύλος λέγει αὐὖ- 
τῷ τὴν μαντείαν. ἔπειτα μανϑάνουσι παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Πλούτου 
ὅστις ἐστὶ καὶ ὅτου χάριν τυφλὸς ἐ ἐγεγόνει παρὰ τοῦ Διός. οἵ ; δὲ 
ἀκούσαντες ησϑησάν τε καὶ βουλὴν ἐβουλεύσαντο ἀπαγαγεῖν αὖ- 
τὸν εἰς ̓ἡσκληπιοῦ καὶ τὴν τῶν ὀφϑαλμῶν ϑεραπεῦσαι πήρωσιν. 
χαὶ ἵνα τὰ ἐν μέσῳ παρῶ, τάς τὲ τοῦ ῦ Βλεψιδήμου ἀντιλογίας καὶ 
τῆς Πενίας αὐτῆς, ἀπήγαγόν τε αὐτὸν 0 τι τάχιστα καὶ ὑγιᾶ én- 
ανήγ αγον οἴκαδε, ἐπλουτησάν τὲ ἱκανῶς οὐκ αὐτοὶ μόνον: ἀλλὰ 
καὶ ὅσοι βίου χθηστοῦ πρόσϑεν ἀντεχόμενοι πένητες ἤσαν. ἔπι- 
γέγραπται δὲ τὸ δρᾶμα Πλοῦτος "Agrorogevovc. 

II. 

Πρεσβύτης τις Χρεμύλος πένης ὧν τὴν οὐσίαν ἀφικνεῖται 
εἰς ϑεοῦ" ἐρωτᾷ δὲ τὸν ϑεὸν πῶς ἂν εἰς ἔκδηλον ἁβρόν τε μετα- 
σταίη βίον. τοιόνδε δὲ ἐγγεγύηται ὃ χρησμός. χρᾷ γὰρ αὐτῷ ὃ 
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ϑεὸς ἐξιόντι. τοῦ ναοῦ. τούτῳ ἔπεσϑαι, ᾧ πρώτῳ συντύχῃ. καὶ 
δὴ τυφλῷ γέροντι συντυχὼν εἵπετο πληρῶν τὸν χρησμόν. ἦν δὲ - 
“Πλοῦτος οὗτος. ,ὕστερον δὲ προσδιαλεχϑεὶς αὐτῷ εἰσάγει εἰς 
᾿Δσκληπιοῦ, ἰασόμενος αὐτὸν τῆς πηρώσεως. καὶ οὕτω πλούσιος 
γίνεται. ἐφ᾽ o δυσχεράνασα ἡ ῆ Πενία “παραγίνεται λοιδορουμένη 
τοῖς τοῦτο κατορϑώσασι᾽ πρὸς ἣν καὶ διάλογος οὐκ ἀφυὴς γίνε- 
ται » συγκρινομένων τῶν φαύλων τῆς Πενίας καὶ τῶν τοῦ Πλού- 
του ᾿ἀγαϑῶν ὑπὸ  Βλεψιδήμου καὶ X, φεμύλου. m πολλῶν τὲ ἄλλων 
ἐπεισρεόντων, ἐν τῷ ὀπισϑοδόμῳ τῆς ᾿Δϑηνᾶς ἀφιερώσαντο 
Πλούτου ἰνδάλματα. τὰ μὲν οὖν τῆς ὑποϑέσεως ταῦτα. προλο- 
γίξει δὲ ϑεράπων. δυσχεραίνων πρὸς τὸν δεσπότην. ὅτι τυφλῷ 
καὶ γέροντι κατακολουϑεῖν οὐκ ἠσχύνετο. 

ΠΙ. 

Πρεσβύτης τις Χρεμύλος πένης ὧν καὶ ἔχων viov, κατα- 
νοήσας ὡς of φαῦλοι τὸ τηνικαῦτα εὐ πράττουσιν. οἵ δὲ χρηστοὶ 
ἀτυχοῦσιν, à ἀφικνεῖται εἰς ϑεοῦ ; χρησόμενος πότερον τὸν παῖδα 
σωφρόνως ἀναϑρέψειε καὶ ὅμοιον ἑαυτῷ τοὺς τρόπους διδάξειεν 
(ἦν γὰρ οὗτος χρηστὸς), 5 φαῦλον. ὡς τῶν φαύλων τότε εὐπρα- 
γούντων. ἐλϑὼν οὖν εἰς τὸ “μαντεῖον περὶ μὲν ὧν ἤρετο οὐδὲν 
ἤκουσεν ς προστάττει δὲ αὐτῷ. ᾧ τινι πρῶτον ἐξιὼν συντύχῃ. 
ἀκολουϑεῖν. καὶ τὰ λοιπὰ ὡσαύτως. 

IV. 

Ἐδιδάχϑη ἐπὶ ἄρχοντος ᾿Δντιπάτρου - ἀνταγωνιξομένου 
αὐτῷ Νικοχάρους μὲν “άκωσιν. ᾿Δφιστομένους δὲ Aor o, Νι- 
ποφῶντος δὲ ᾿ἀδώνιδι. Aldo δὲ ὁ Πασιφάῃ. τελευταίαν δὲ δι- 
δάξας τὴν κωμῳδίαν ταύτην ἐπὶ τῷ ἰδίῳ ὀνόματι, καὶ τὸν υἱὸν 
αὑτοῦ συστῆσαι ᾿Δραρότα δι᾿ αὐτῆς τοῖς ϑεαταῖς βουλόμενος. τὰ 
ὑπόλοιπα δύο δι᾽ ἐκείνου καϑῆκε, Κώκαλον καὶ «Αἰολοσίκωνα. 

δὲ δ, Δ διὰ 
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V. 

[Ἰστέον δὲ ὅτι τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα πεπλασμένα εἰσὶ 
παρα τοῦ ποιητοῦ. Χρεμύλος γὰρ ἀπὸ τοῦ χφέος καὶ τοῦ αἵ- 
μύλλω τὸ ἀπατῶ εἴρηται; ὁ ἀπατῶν δ᾽ ηλαδὴ τοὺς χρεωφειλέτας 
διὰ πενίαν. καὶ τὸ Καρίων ἐξελληνιξόμενον τὸν δοῦλον δηλοῖ" 
Κᾶρες γὰρ of δοῦλοι, ὅϑεν καὶ ἡ παροιμία; ἐν Καρὸς αἴσῃ, ἤτοι 
ἐν δούλου τάξει. καὶ τὸ Βλεψίδημος δὲ ἤτοι πτωχός ὃ βλέπων 
ἀεί ποτε εἰς τὸν δῆμον. 

VI. 

APIETOOANOTX I'PAMMATIKOT. 

Mavzeverot δίκαιος ὧν τις xol πένης 
εἰ μεταβαλὼν πλούτου τυχεῖν δυνήσεται. 
ἔχρησεν ὃ ϑεὸς συνακολουϑεῖν ᾧπερ ἂν 
ἀνέρι περιτύχῃ. Πλοῦτος ὀπτάνεται τυφλός. 
γνοὺς δ᾽ αὐτόν. ἤγαγ ̓ οἴκαδ᾽ à ἄλλους δημότας 5 
καλέσας μετασχεῖν" cio" ὑγιάσαι τὰς κόρας 
ἔσπευδον" εἰς ᾿Δσκληπιοῦ δ᾽ ἀπήγαγον. 
75 δ᾽ .. ἄφνω Πενία διεκώλυεν. 
ὅμως ἀναβλέψαντος αὐτοῦ. τῶν κακῶν 
οὐδεὶς ἐπλούτει. τῶν δ᾽ ἀγαϑῶν «jv τἀγαϑά. 10 

———— 9 — ^ 



KAP. “Ὡς ἀργαλέον πρᾶγμ᾽ ἐστίν, ὦ Ζεῦ καὶ 9cof, 

XPE. 

ΤΕ ΟΣ 

δοῦλον γενέσϑαι παραφρονοῦντος δεσπότου. 
ἣν γὰρ τὰ βέλτισϑ᾽ 0 ϑεράπων λέξας τύχῃ, 
δόξῃ δὲ μὴ δρᾶν ταῦτα τῷ κεκτημένῳ, 
μετέχειν ἀνάγκη τὸν ϑεράποντα τῶν κακῶν. 
τοῦ σώματος γὰρ οὐκ ἐᾷ τὸν κύριον 
κρατεῖν 0 δαίμων, ἀλλὰ τὸν ἐωνημένον. 
καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα. τῷ δὲ Aok(e, 
ὃς ϑεσπιωδεῖ τρίποδος ἐκ χρυσηλάτου, 

Q' 

μέμψιν δικαίαν μέμφομαι ταύτην. ὅτι 10. 
ἰατρὸς ὧν καὶ μάντις. ὥς φασιν, σοφός, 
μελαγχολῶντ᾽ ἀπέπεμψέ μου τὸν δεσπότην, 
ὅστις ἀκολουϑεῖ κατόπιν ἀνθρώπου τυφλοῦ, 
τοὐναντίον δρῶν ἢ προσῆκ᾽ αὐτῷ ποιεῖν. 
οὗ γὰρ βλέποντες τοῖς τυφλοῖς ἡγούμεϑα" 1à 
οὗτος δ᾽ ἀκολουϑεῖ, κἀμὲ προσβιάζξεται, 
καὶ ταῦτ᾽ ἀποκφινομένῳ τὸ παράπαν οὐδὲ γρῦ. 
ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως σιγήσομαι, 
ἣν μὴ φράσῃς 0 τι τῷδ᾽ ἀκολουϑοῦμεέν ποτε, 
ὦ δέσποτ᾽. ἀλλά σοι παρέξω πράγματα. 30 
οὐ γάρ μὲ τυπτήσεις στέφανον ἔχοντά ye. 
μὰ AU, ἀλλ᾽ ἀφελών γε στέφανον, qv λυπῇς tí ue, 
ἵνα μᾶλλον ἀλγῇς. KAP. λῆρος: οὐ γὰρ παύσομαι 

M ?^ , ΄, 2153 1 c , πρὶν ἂν φράσῃς μοι τίς ποτ᾽ ἐστὶν οὑτοσί" 
εὔνους γὰρ ὦν σοι πυνϑάνομαι πάνυ σφόδρα. 38 

: 
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XPE. 

XPE. 

XPE. 

KAP. 
XPE. 

KAP. 

KAP. 

XPE. 

XPE. 

KAP. 

II40TTO 2. 

3 3 » , - rao D ; - 
0ÀÀ OU τι κρυψω" τῶν ἑμῶν γὰρ οἰκετῶν 

ς - , 
πιστότατον ἡγοῦμαί δε καὶ κλεπτίστατον. 
2 bi A A , ki! ? A 

ἐγὼ ϑεοσεβὴς καὶ δίκαιος ὧν ἀνὴρ 
κακῶς ἔπραττον καὶ πένης qv. KAP. οἶδά τοι. 
ἕτεροι δ᾽ ἐπλούτουν. ἱερόσυλοι. δήτορες 
καὶ συκοφάνται καὶ πονηροί. KAP. πείϑομαι. 
ἐπερησόμενος οὖν ὠχόμην ὡς τὸν ϑεόν, 
τὸν ἐμὸν μὲν αὐτοῦ τοῦ ταλαιπώρου σχεδὸν 
7 , 2 m , 

ἤδη νομίζων ἐκτετοξεῦσϑαι (Mov, 
τὸν δ᾽ υἱόν. ὅσπερ ὧν μόνος μοι τυγχάνει. 
πευσόμενος εἰ χρὴ μεταβαλόντα τοὺς τρόπους 
εἶναι πανοὔργον,. ἄδικον, ὑγιὲς μηδὲ £v, 
ix - ’ὕ - 2 5 Ἃ , , ὡς τῷ βίῳ τοῦτ᾽ αὐτὸ νομίσας συμφέρειν. 

, e ^ 2 2 - , 

τί δῆτα Φοῖβος ἔλακεν ἐκ τῶν στεμματῶν ; 

πεύσει. σαφῶς γὰρ ὁ ϑεὸς εἶπέ μοι τοδί: 
[64 , ^ 2 , 

0TQ ξυναντήσαιμι πρῶτον ἐξιών, 
3 , , ' , ,ὕ 3 » 

ἐκέλευε τουτου μὴ μεϑίεσϑαί μ΄ ἔτι, 

πείϑειν δ᾽ ἐμαυτῷ ξυνακολουϑεῖν οἴκαδε. 
καὶ τῷ ξυναντᾷς δῆτα πρώτῳ; ΧΡΕ. τουτῳί. 
$53 ς 2 d A CAT e 4 

εἶτ᾽ οὐ ξυνίεις την ἐπίνοιαν τοῦ $07, 
φράξουσαν ὦ σκαιότατέ σοι σαφέστατα 
ἀσκεῖν τὸν υἱὸν τὸν ἐπιχώριον τρόπον; 
τῷ τοῦτο κρίνεις; KAP. δῆλον ὁτιὴ καὶ τυφλῷ 
γνῶναι δοκεῖ τοῦϑ'. ὡς σφόδρ᾽ ἐστὶ συμφέρον 
τὸ μηδὲν ἀσκεῖν ὑγιὲς ἐν τῷ νῦν χρόνῳ. 
ovx ἔσϑ᾽ ὅπως 0 χρησμὸς εἰς τοῦτο ῥέπει, 

, 3 ς δ, , ^ ^ ΟΣ ay , 
ἀλλ᾽ εἰς ἕτερον τι usiGov. qv δ΄ ημῖν φρασῃ 
ὅστις ποτ᾽ ἐστὶν οὑτοσί, καὶ τοῦ χάριν 

' - , 5 N € 2 , 
καὶ τοῦ δεόμενος ἠλϑε μετὰ νῶν ἐνϑαδί, 

πυϑοίμεϑ' ἂν τὸν χρησμὸν ἡμῶν 0 τι νοεῖ. 
ἄγε δή. σὺ πότερον σαυτὸν ὅστις εἶ. φράσεις, 
ἢ τἀπὶ τούτοις δρῶ; λέγειν χρὴ ταχὺ πάνυ. 
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I14A. 

KAP. 

XPE. 

KAP. 

II A. 

KAP. 

XPE. 

114A. 

XPE. 

ΠΩ. 

I1A. 

XPE. 

XPE. 

XPE. 

ILIA. 

HGOTYpyOS. 

ἐγὼ μὲν οἰμώξειν λέγω σοι. KAP. μανϑάνεις 
ὅς φησιν εἶναι; XPE. σοὶ λέγει τοῦτ᾽, οὐκ ἐμοί. 
σκαιῶς γὰρ αὐτοῦ καὶ χαλεπῶς ἐκπυνϑάνει.. 60. 
ἀλλ᾽ εἴ τι χαίρεις ἀνδρὸς εὐόρκου τρόποις, 1 
ἐμοὶ φράσον. ILA. κλάειν ἔγωγε σοὶ λέγω. 
δέχου τὸν ἄνδρα καὶ τὸν ὄρνιν τοῦ ϑεοῦ. 
οὔ voL μὰ τὴν Ζήμητρα χαιρήσεις ἔτι. 
εἰ μὴ φράσεις γάρ. ἀπό σ᾽ ὀλῶ κακὸν κακῶς. — 65 — 
ὦ τάν. ἀπαλλάχϑητον ἀπ᾽ ἐμοῦ. XPE. πώμαλα. 
καὶ μὴν ὃ λέγω βέλτιστόν ἐστ᾽, ὦ δέσποτα. 
ἀπολῶ τὸν ἄνϑρωπον κάκιστα τουτονί. 
ἀναϑεὶς γὰρ ἐπὶ κρημνόν τιν᾽ αὐτὸν καταλιπὼν 
ἄπειμ᾽. ἵν᾽ ἐκεῖϑεν ἐκτραχηλισϑῇ πεσών. 70 
ἀλλ᾽ αἶρε ταχέως. ΠΑ͂. μηδαμῶς. XPE. οὔκουν 

ἐρεῖς ; : 
ἀλλ᾽ ἢν πύϑησϑέ μ᾽ ὅστις εἴμ᾽, εὖ οἶδ᾽ ὅτι ; 
κακόν τί μ᾽ ἐργάσεσϑε κοὐκ ἀφήσετον. : 
νὴ τοὺς ϑεοὺς ἡμεῖς y , ἐὰν βούλῃ ye GU. — 1 
μέϑεσϑέ νύν μου πρῶτον. ΧΡΕ. ἤν. μεϑέεμεν. 75 
ἀκούετον δή. δεῖ γὰρ ὡς ἔοικέ με 
λέγειν. ἃ κρύπτειν ῇ παρεσκευασμένος. ; 

ἐγὼ γάρ eiu Πλοῦτος. ΚΑ4Ρ. ὦ μιαρώτατε 
ἀνδρῶν ἁπάντων, εἶτ᾽ ἐσίγας Πλοῦτος ὦν; 

σὺ Πλοῦτος. οὕτως ἀϑλίως διακείμενος ; 80 
ὦ Φοῖβ᾽ [άπολλον καὶ ϑεοὶ καὶ δαίμονες 
καὶ Ζεῦ, τί φής; ἐκεῖνος ὄντως εἶ σύ; 114. ναί. 
ἐκεῖνος αὐτός; ΠΑ͂. αὐτότατος. XPE. πόϑεν οὖν, 

φράσον. ; 
αὐχμῶν βαδίζεις, ILA. ἐκ Πατροκλέους ἔρχομαι, 
ὃς οὐκ ἐλούσατ᾽ ἐξ ὅτουπερ ἐγένετο. 85 

* ^ A X - Uu , , 

τουτὶ δὲ TO κακὸν πῶς ἔπαϑες; κατειπέ μοι. 
ς , " 2 “Ὁ 2 , -Ü 

0 Ζευς ue ταῦτ᾽ ἔδρασεν ἀνθρώποις φϑονῶν. 

νῶν ἧς t : COT UPPNUVIPSTUN SCAPIRPRRIRRIOE TERR Y EWRITOR T4 



XPE. 

XPE. 

XPE. 

II A. 

XPE. 

I14A. 

ΠΑ. 

ΧΡΕ. 
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ἐγὼ γὰρ ὧν μειράκιον ἠπείλησ᾽ ὅτι 
ὡς τοὺς δικαίους καὶ σοφοὺς καὶ κοσμίους 
μόνους βαδιοίμην. ὁ δέ μ᾽ ἐποίησεν τυφλόν, 90 
ἵνα μὴ διαγιγνώσκοιμι τούτων μηδένα. 
οὕτως ἐκεῖνος τοῖσι χρηστοῖσι φϑονεῖ. 
καὶ μὴν διὰ τοὺς χρηστούς γε τιμᾶται μόνους 
καὶ τοὺς δικαίους. ΠΑ. ὁμολογῶ σοι. XPE. φέρε, 

τίοὐν; 
εἰ πάλιν ἀναβλέψειας ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ, 95 
φεύγοις ἂν ἤδη τοὺς πονηρούς; ΠΑ. φήμ᾽ ἐγώ. 
ὡς τοὺς δικαίους δ᾽ ἂν βαδίξοις; ΠΑ͂. πάνυ μὲν 

οὖν" 
πολλοῦ γὰρ αὐτοὺς οὐχ ἑόρακά πῶ χρόνου. 
καὶ ϑαῦμαά γ᾽ οὐδέν: οὐδ᾽ ἐγὼ γὰρ ὁ βλέπων. 
ἄφετόν μὲ νῦν. ἴστον γὰρ ἤδη τἀπ᾽ ἐμοῦ. 100 
μὰ AC, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἑξόμεσϑά σου. 
οὐκ ἠγόρευον ὅτι παρέξειν πράγματα 
ἐμέλλετόν μοι; ΧΡΕ. καὶ σύ γ᾽, ἀντιβολῶ, πιϑοῦ, 
καὶ μή μ᾽ ἀπολίπῃς" οὐ γὰρ εὑρήσεις ἐμοῦ 
ξητῶν ἔτ᾽ ἄνδρα τοὺς τρόπους βελτίονα" 105 
μὰ τὸν A - ov γὰρ ἔστιν ἄλλος πλὴν ἐγώ. 
ταυτὶ λέγουσι πάντες" ἡνίκ᾽ ἂν δέμου 
τύχωσ᾽ ἀληϑῶς καὶ γένωνται πλούσιοι, 
ἀτεχνῶς ὑπερβάλλουσι τῇ μοχϑηρία. 
ἔχει μὲν οὕτως. εἰσὶ δ᾽ οὐ πάντες κακοί. 110 
μὰ Zi, ἀλλ᾽ ἁπαξάπαντες. KAP. οἰμώξει μακρά. 
σοὶ δ᾽ ὡς ἂν εἰδῇς ὅσα ; παρ᾽ ἡμῖν qv. μένῃς, 
γενήσετ᾽ ἀγαϑά, πρόσεχε τὸν νοῦν, ἵνα πύϑη. 

οἶμαι γάρ, οἶμαι. σὺν ϑεῷ δ᾽ πε ἘΣ ΩΣ ΝΣ 
ταύτης ἀπαλλάξειν σε τῆς ὀφϑαλμίας, 115 
βλέψαι ποιήσας. ILA. μηδαμῶς τοῦτ᾽ ἐργάσῃ. 
οὐ βούλομαι γὰρ πάλιν ἀναβλέψαι. XPE. τί φής; 
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KAP. 
II A. 

II A. 
XPE. 

ΠΑ. 

KAP. 

XPE. 

KAP. 

XPE. 

XPE. 

II A. 

ILUO 7T 0 2. 

ἄνϑρωπος οὗτός ἐστιν (9LOG φύσει. 
5 28? , - 

ὁ Ζεὺς μὲν ovv οἶδ᾽ ὡς, τὰ τούτων μῶρ᾽ ἐπεὶ 
πύϑοιτ᾽ ἄν. ἐπιτρίψει με. XPE. νῦν δ᾽ οὐ τοῦτο 

δρᾷ, 120 
ei , ss 2 
ὅστις σὲ προσπταίοντα περινοστεῖν ἐᾷ: 
οὐκ οἶδ᾽ - ἐγὼ δ᾽ ἐκεῖνον ὀρρωδῶ πάνυ. 
» 5 , , , 

ἄληϑες. ὦ δειλότατε παντῶν δαιμόνων ; 

οἴει γὰρ εἶναι τὴν Ζιὸς τυραννίδα 
καὶ τοὺς κεραυνοὺς ἀξίους τριωβόλου, 125 
ἐὰν ἀναβλέψῃς σὺ κἂν μικρὸν χρόνον: 

ὦ, μὴ λέγ᾽ ,Q πονηρέ. ταῦτ᾽. ΧΡ. ἔχ᾽ ἥσυχος. 

ἐγὼ γὰρ ἀποδείξω σε τοῦ Ζιὸς πολὺ 
μεῖξον δυνάμενον. ΠΑ. ἐμὲ σύ; XPE. νὴ τὸν ov 

ρανόν. 
αὐτίκα γὰρ ἄρχει διὰ τίν᾽ ὁ Ζεὺς τῶν ϑεῶν; 180 

M 5 , p , 2 3 2 - 

διὰ τἀργύριον" πλεῖστον γὰρ ἔστ᾽ αὐτῷ. ΧΡΕ. 
, 

ΤῊΣ φέρε, 
, ? , 2 -» - 2 c , 

τίς οὐν 0 παρέχων ἐστὶν αὐτῷ τοῦϑ' ; KAP. οδί. 
ϑύουσι δ᾽ αὐτῷ διὰ τίν᾽ ; οὐ διὰ τουτονί; 
καὶ νὴ 47 εὔχονταί γε πλουτεῖν ἄντικρυς. 

"»Ἤ πὰ ΡΣ X Ἁ 2 aH 'ν , - 

οὔκουν οδ΄ ἐστὶν αἴτιος. xci ῥαδίως 135 
παύσει᾽ ἄν. e βούλοιτο. ταῦϑ᾽ ; ΠΑ. ὁτιὴ τέ δή; 
ὅτι οὐδ᾽ ἂν εἷς ϑύσειεν ἀνθοώπων ἔτι, 
οὐ βοῦν ἄν. οὐχὶ ψαιστόν. οὐκ ἄλλ᾽ οὐδὲ ἕν, 

, b - 3 

μὴ βουλομένου σοῦ. ΠΑ. πῶς; XPE. ὅπως; ovx 
ἔσϑ᾽ ὅπως 

2 , A ^? N A δὴ is 

ὠνήσεταν δήπουϑεν, ἣν GU μὴ παρῶν 140 
αὐτὸς διδῷς τἀργύριον. ὥστε τοῦ Ζιὸς 
τὴν δύναμιν. ἢν λυπῇ tt, καταλύσεις μόνος. 

, , 3 , 3 -» , μα! , 

τί λέγεις ; δι΄ ἐμὲ ϑύουσιν αὐτῷ; XPE. qu &yo. 
καὶ νὴ Zt εἴ τί γ᾽ ἔστι λαμπρὸν καὶ καλὸν 
ἢ χάριεν ἀνθρώποισι, διὰ σὲ γίγνεται. 149 

CU TUE T ORE TR PES 
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απανταὰ τῷ πλουτεῖν γάρ £69. ὑπήκοα. 
ἔγωγέ τοι διὰ μικρὸν ἀργυρίδιον 
δοῦλος γεγένημαι, διὰ τὸ μὴ πλουτεῖν ἴσως. 
καὶ τάς γ᾽ ἑταίρας φασὶ τὰς Κορινϑίας. 

ὅταν μὲν αὐτάς τις πένης πειρῶν τύχῃ, 150 
οὐδὲ προσέχειν τὸν νοῦν, ἐὰν δὲ πλούσιος. 
τὸν πρωκτὸν αὐτὰς εὐϑὺς ὡς τοῦτον τρέπειν. 
καὶ τούς γε παῖδας φασὶ ταὐτὸ τοῦτο δρᾶν. 
οὐ τῶν ἐραστῶν. ἀλλὰ τἀργυρίου χάριν. 
οὐ τούς γε χρηστούς, ἀλλὰ τοὺς πόρνους ἐπεὶ 155 
αἰτοῦσιν οὐκ ἀργύριον οὗ χρηστοί. KAP. τί δαί; 
ὁ μὲν ἵππον ἀγαϑόν, ὁ δὲ κύνας ϑηρευτικούς. 
αἰσχυνόμενοι γὰρ ἀργύριον αἰτεῖν ἴσως 
ὀνόματι περιπέττουσι τὴν μοχϑηρίαν. 
τέχναι δὲ πᾶσαι διὰ σὲ καὶ σοφίσματα, 160 
ἐν τοῖσιν ἀνθ ρώποισίν ἐσϑ' εὑρημένα. 
ὁ μὲν γὰρ αὐτῶν σκυτοτομεῖ καϑήμενος, 
ἕτερος δὲ χαλκεύει τις. 0 δὲ τεκταίνεται. 

ὁ δὲ χρυσοχοεῖ γε, χρυσίον παρὰ σοῦ λαβών, 
ὁ δὲ λωποδυτεῖ γε νὴ 4", 0 δὲ τοιχωρυχεῖ, 168 
ὁ δὲ κναφεύει γ᾽. KAP. ὁ δέ γε πλύνει κῴδια, 
ὁ δὲ βυρσοδεψεῖ y. KAP. ὁ δέ ys πωλεῖ κρόμμυα, 
ὁ δ᾽ ἁλούς γε μοιχὸς διὰ σέπου παρατίλλεται. 
οἴμοι τάλας. ταυτί μ᾽ ἐλάνϑανεν πάλαι. 
μέγας δὲ βασιλεὺς οὐχὶ διὰ τοῦτον κομᾷ; 170 
ἐκκλησία δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον γίγνεται; 
τί δέ; τὰς τριήρεις οὐ σὺ πληρφοῖς: ; εἰπέ μοι. 

τὸ δ᾽ ἐν Κορίνϑῳ ξενικὸν οὐχ οὗτος τρέφει; 
ὁ Πάμφιλος δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον κλαύσεται; 

ὁ Βελονοπώλης δ᾽ οὐχὶ μετὰ τοῦ Παμφίλου; | 175 
᾿γύρριος δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον πέρδεται; 
Φιλέψιος δ᾽ οὐχ ἕνεκα σοῦ μύϑους λέγει; 
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KAP. 

KAP. 

IIA. 

XPE. 

XPE. 

XPE. 

XPE. 

ILIA. 

TI. 

XPE. 

HAOTTOX 

ἡ ξυμμαχία δ᾽ ov διὰ σὲ τοῖς Αἰγυπτίοις ; 
ἐρᾷ δὲ Λαὶς οὐ διὰ σὲ Φιλωνίδου; 
ὁ Τιμοϑέου δὲ πύργος ΧΡΕ. ἐμπέσοι γέ σοι. 
τὰ δὲ πράγματ᾽ οὐχὶ διὰ σὲ πάντα πράττεται; 
μονώτατος γὰρ εἶ σὺ πάντων αἴτιος, 
καὶ τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγαϑῶν. sv ἴσϑ᾽ ὅτι. 
κρατοῦσι γοῦν κἀν τοῖς πολέμοις ἑκάστοτε 
ἐφ᾽ οἷς ἂν οὗτος ἐπικαϑέξηται μόνον. 185 
ἐγὼ τοσαῦτα δυνατός εἰμ᾽ εἷς ὧν ποιεῖν ; 
καὶ ναὶ μὰ Ζία τούτων γε πολλῷ πλείονα" 
ὥστ᾽ οὐδὲ μεστὸς σοῦ γέγον᾽ οὐδεὶς πώποτε. 
τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐστὶ πάντων πλησμονή" 
ἔρωτος KAP. ἄρτων ΧΡΕ. μουσικῆς KAP. τρα- 

γημάτων 190. 
τιμῆς ΚΑΡ. πλακούντων ΧΡΕ. ἀνδραγαϑίας KAP. 

ἰσχάδων 
φιλοτιμίας KAP. μάξης XPE. στρατηγίας KAP. 

φακῆς. 

σοῦ δ᾽ ἐγένετ᾽ οὐδεὶς μεστὸς οὐδεπώποτε. 
ἀλλ᾽ ἣν τάλαντά τις λάβῃ τριακαίδεκα, 
πολὺ μᾶλλον ἐπιϑυμεῖ λαβεῖν ἑκκαίδεκα" 195 
κἂν ταῦτ᾽ ἀνύσηται, τετταράκοντα βούλεται, 
ἤ φησιν οὐ βιωτὸν αὑτῷ τὸν βίον. 

εὖ TOL λέγειν i ἔμοιγε φαίνεσϑον πάνυ" 
πλὴν ἕν μόνον δέδοικα. ΧΡΕ. qoas, τοῦ πέρι. 
ὅπως ἐγὼ τὴν δύναμιν ἣν ὑμεῖς φατὲ 200 
ἔχειν με, ταύτης δεσπότης γενήσομαι. 
νὴ τὸν 40 - ἀλλὰ καὶ λέγουσι πάντες ὡς 
δειλότατόν ἐσϑ' ὁ πλοῦτος. ΠΖ. ἥκιστ᾽, ἀλλά μὲ 
τοιχωρύχος τις διέβαλ'. εἰσδὺς γάρ ποτε 
οὐκ εἶχεν εἰς τὴν οἰκίαν οὐδὲν λαβεῖν, — 205 
εὑρὼν ἁπαξάπαντα κατακεχλειμένα" 

CTS FU T1 
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εἶτ᾽ ὠνόμασέν μου τὴν πρόνοιαν δειλίαν. 
μή νυν μελέτω σοι μηδέν ὡς, ἐὰν γένῃ 
ἀνὴρ πρόϑυμος αὐτὸς εἰς τὰ πράγματα, 
βλέποντ᾽ ἀποδείξω σ᾽ ὀξύτερον τοῦ “υγκέως. 910 
πῶς οὖν δυνήσει τοῦτο δρᾶσαι ϑνητὸς ὦν; 
ἔχω τιν᾽ ἀγαϑὴν ἐλπίδ᾽ ἐξ ὧν εἶπέ μοι 
ὁ Φοῖβος αὐτὸς Πυϑικὴν σείσας δάφνην. 
κἀκεῖνος οὖν σύνοιδε ταῦτα. ΧΡΕ. φήμ᾽ ἐγώ. 
ὁρᾶτε. XPE. μὴ φρόντιξε μηδέν. ὦγαϑέξς — 215 
ἐγὼ γάρ, εὖ τοῦτ᾽ ἴσϑι, κἂν δῇ μ᾽ ἀποθανεῖν, 
αὐτὸς διαπράξω ταῦτα. KAP. κἂν βούλῃ y , ἐγώ. 
πολλοὶ δ᾽ ἔσονται χἄτεροι νῶν ξύμμαχοι, 
ὅσοις δικαίοις οὖσιν οὐκ ἦν ἄλφιτα. 
παπαῖ, πονηρούς γ᾽ εἶπας ἡμῖν συμμάχους. 250 
οὔκ. ἦν γε πλουτήσωσιν ἐξ ἀρχῆς πάλιν. 
ἀλλ᾽ ἴϑι σὺ μὲν ταχέως δραμών. KAP. τί δρῶ: 

λέγε. 
τοὺς ξυγγεώργους κάλεσον. εὑρήσεις δ᾽ ἴσως 
ἐν τοῖς ἀγροῖς αὐτοὺς ταλαιπωρουμένους. 
ὅπως ἂν ἴσον ἕκαστος ἐνταυϑοῖ παρὼν 225 
ἡμῖν μετάσχῃ τοῦδε τοῦ Πλούτου μέρος. 
καὶ δὴ BO Gc τουτοδὶ τὸ κρεάδιον 
τῶν ἔνδοϑέν τις εἰδενεγκάτω λαβών. 
ἐμοὶ μελήσει τοῦτό γ᾽ - ἀλλ᾽ ἀνύσας τρέχε. 
σὺ δ᾽, ὦ κράτιστε Πλοῦτε πάντων δαιμόνων, 230 
εἴσω μετ᾽ ἐμοῦ δεῦρ᾽ εἴσιϑ᾽ - ἡ γὰρ οἰκία 
αὕτη ᾽στὶν ἣν δεῖ χρημάτων σὲ τήμερον 
μεστὴν ποιῆσαι καὶ δικαίως κἀδίκως. 
ἀλλ᾽ ἄχϑομαι μὲν εἰσιὼν νὴ τοὺς ϑεοὺς 
εἰς οἰκίαν ἑκάστοτ᾽ ἀλλοτρίαν πάνυ" 235 
ἀγαϑὸν γὰρ ἀπέλαυσ᾽ οὐδὲν αὐτοῦ πώποτε. 
ἣν μὲν γὰρ εἰς φειδωλὸν εἰσελϑὼν τύχω, 

ARISTOPH. Il. 19 
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.K AP. 
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εὐϑὺς κατώρυξέν us κατὰ τῆς γῆς «avo 
κἂν τις προσέλϑῃ χρηστὸς ἄνϑρωπος φίλος 
αἰτῶν λαβεῖν τι μικρὸν ἀργυρίδιον, 940 
ἔξαρνός ἐστι μηδ᾽ ἰδεῖν us πώποτε. 
ἣν δ᾽ ὡς παραπλῆγ᾽ ἄνϑρωπον εἰσελϑὼν τύχω, 
πόρναισι καὶ κύβοισι παραβεβλημένος 
γυμνὸς ϑυραζ᾽ ἐξέπεσον ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ. 
μετρίου γὰρ ἀνδρὸς οὐκ ἐπέτυχες πώποτε. 9340 
ἐγὼ δὲ τούτου τοῦ τρόπου πώς εἰμ᾽ ἀεί. 
χαίρω vs γὰρ φειδόμενος ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ 
πάλιν τ᾽ ἀναλῶν, ἡνίκ᾽ ἂν τούτου δέῃ. 
ἀλλ᾽ εἰσίωμεν. ὡς ἰδεῖν σὲ βούλομαι 
καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὸν υἱὸν τὸν μόνον, 250 
ὃν ἐγὼ φιλῶ μάλιστα μετὰ σέ. ΠΑ͂. πείϑομαι. 
τί γὰρ ἂν τις οὐχὶ πρὸς σὲ τἀληϑῆὴ λέγοι; 
ὦ πολλὰ δὴ τῷ δεσπότῃ ταυτὸν ϑύμον φαγόντες, 
ἄνδρες φίλοι καὶ δημόται καὶ τοῦ πονεῖν ἐρασταί, 
ἴτ᾽ ἐγκονεῖτε, σπεύυδεϑ'᾽. ὡς ὁ καιρὸς οὐχὶ μέλ-- 

λειν. 255 
9 2 E 3 3 2 ? " - 3 -“ [7 "v , ? 

ἀλλ΄ ἔστ᾽ ἐπ΄ αὐτῆς τῆς ἀκμῆς, ἡ δεῖ παρὸντ 
ἀμύνειν. 

οὔκουν ὁρᾷς ὁρμωμένους ἡμᾶς πάλαι προϑύμως, 
ὡς εἰκός ἐστιν ἀσϑενεῖς γέροντας ἄνδρας ἤδη; 
σὺ δ᾽ ἀξιοῖς ἴσως μὲ ϑεῖν. πρὶν ταῦτα καὶ φρά- 

σαι μοι 
ὅτου χάριν μ ὁ δεσπότης ὁ σὸς κέκληκε δεῦρο. 360 
οὔκουν πάλαι δήπου λέγω; σὺ δ᾽ αὐτὸς οὐκ 

ἀκούεις. 
ὁ δεσπότης γάρ φησιν ὑμᾶς ἡδέως ἅπαντας 
ψυχροῦ βίου καὶ δυσκόλου ξήσειν ἀπαλλαγέντας. 
ἔστιν δὲ δὴ τί καὶ πόϑεν τὸ πρᾶγμα τοῦϑ᾽ ὃ φησιν: 
ἔχων ἀφῖκται δεῦρο πρεσβύτην τιν᾽. ὦ πονηροί, 

btw, mpm rre mS TS 
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ῥυπῶντα, κυφόν, ἄϑλιον, ῥυσόν. uaÓ vta, vo- 
δόν" 266 

οἶμαι δὲ νὴ τὸν οὐρανὸν καὶ ψωλὸν αὐτὸν εἶναι. 
iis χρυσὸν ἀγγείλας ἐπῶν. πῶς φής; πάλιν φρά- 

σον μοι. 
δηλοῖς γὰρ αὐτὸν σωρὸν ἥκειν χρημάτων ἔχοντα. 
πρεσβυτικῶν μὲν οὖν κακῶν ἔγωγ᾽ ἔχοντα σωρόν. 
μῶν ἀξιοῖς φενακίσας ἡμᾶς ἀπαλλαγῆναι 2371 
atqutog, καὶ ταῦτ᾽ ἐμοῦ βακτηρίαν ἔχοντος: 
πάντως γὰρ ἄνϑρωπον φύσει τοιοῦτον εἰς τὰ 

πᾶντα 
ἡγεῖσϑέ μ᾽ εἶναι κοὐδὲν ἂν νομίξεϑ᾽ ὑγιὲς εἰπεῖν ; 
ὡς σεμνὸς οὑπίτριπτος- αἱ κνῆμαι δέ σου βο- 

ὦσιν 275 
ἰοὺ (oU, τὰς χοίνικας καὶ τὰς πέδας ποϑοῦσαι. 
ἐν τῇ σορῷ νυνὶ λαχὸν τὸ γράμμα σου δικάξειν, 
σὺ δ᾽ οὐ βαδίζεις; ὁ δὲ Χάρων τὸ ξύμβολον δί- 

δωσιν. 
διαρραγείης. ὡς μόϑων εἶ καὶ φύσει κόβαλος, 279 
ὅστις φενακίξεις. φράσαι δ᾽ οὔπω τέτληκας ἡμῖν 
[ὅτου χάριν μ᾽ ὁ δεσπότης ὁ σὸς κέκληκε δεῦρο" 
οὗ πολλὰ μοχϑήσαντες, οὐκ οὔσης σχολῆς. προ- 

ϑύμως 
δεῦρ᾽ ἤλθομεν, πολλῶν ϑύμων ῥίζας διεκπε- 

ρῶντες. 

ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ ἂν κρύψαιμι. τὸν Πλοῦτον γάρ. ὧν- 
δρες; ἥκει 

ἄγων ὁ δεσπότης, ὃ ὃς ὑμᾶς πλουσίους ποιήσει. 285 

ὄντως γὰρ ἔστι πλουσίοις ἅπασιν ἦμεν εἶναι: 

νὴ τοὺς ϑεούς, Μίδας μὲν ovv, ἣν àv. ὄνου λά- 
βητε. 

ὡς ἥδομαι καὶ τέρπομαι καὶ βούλομαι χορεῦσαι 
19 * 
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ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

ὑφ ̓ἡδονῆς, εἴπερ λέγεις ὄντως σὺ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ. 
καὶ μὴν ἐγὼ βουλήσομαι ϑρεττανελὸ τὸν Κύ- 

κλῶπα 290 

μιμούμενος καὶ τοῖν ποδοῖν ὡδὶ παρενσαλεύων 
ὑμᾶς ἄγειν. ἀλλ᾽ εἶα τέκεα ϑαμίν᾽ ἐπαναβοῶντες 
βληχώμενοί vs προβατίων 
αἰγῶν τε κιναβρώντων μέλη, 

Exec" ἀπεψωλημένοι" τράγοι δ᾽ ἀκρατιεῖσϑε. 295 

ἡμεῖς δέ γ᾽ «v ξητήσομεν ϑρεττανελὸ τὸν Kw- 
κλῶπα 

βληχώμενοι, σὲ τουτονὶ πινῶντα καταλαβόντες, 
πήραν ἔχοντα λάχανά τ᾽ ἄγρια δροσερά, κραιπα- 

λῶντα, 

ἡγούμενον τοῖς προβατίοις, 
εἰκῆ δὲ καταδαρϑέντα που, 800 
μέγαν λαβόντες ἡμμένον σφηκίσκον ἐκτυφλῶσαι. 
ἐγὼ δὲ τὴν Κίρκην γε τὴν τὰ φάρμακ᾽ ἀνακυ- 

κῶσαν. 

ἢ τοὺς ἑταίρους τοῦ Φιλωνίδου ποτ᾽ ἐν Κορίνϑῳ 

ἔπεισεν ὡς ὄντας κάπρους 
μεμαγμένον σκῶρ ἐσϑέειν. αὐτὴ δ᾽ ἔματτεν αὐ-- 

τοῖς. 305 

μιμήσομαι πάντας τρόπους" 
ὑμεῖς δὲ γρυλίξοντες ὑπὸ φιληδίας 
ἕπεσϑε μητρὶ χοῖροι. 
οὐκοῦν σὲ τὴν Κίρκην γε τὴν τὰ φάρμακ᾽ ἀνακυ- 

κῶσαν 
καὶ μαγγανεύουσαν μολύνουσάαν τε τοὺς ἑταίρους. 
λαβόντες ὑπὸ φιληδίας 311 
τὸν Παρτίου μιμούμενοι τῶν ὄρχεων noua 
μινϑώσομέν 9" ὥσπερ τράγου 

τὴν ῥῖνα" σὺ δ᾽ ᾿Δρίστυλλος ὑποχάσκων ἐρεῖς" 

3 
1 
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HAOTTO»?. 293 

ἕπεσϑε μητρὶ χοῖροι. 315 
ἄγ᾽ εἶα νῦν vv σκωμμάτων ἀπαλλαγέντες ἤδη 
ὑμεῖς ἐπ᾽ ἄλλ᾽ εἶδος τρέπεσϑ'᾽, 
ἐγὼ δ᾽ ἰὼν ἤδη λάϑροᾳ 
βουλήσομαι τοῦ δεσπότου 
λαβών τιν᾽ ἄρτον καὶ κρέας 329 
μασώμενος τὸ λοιπὸν οὕτω τῷ κόπῳ ξυνεῖναι. 

XOPOT7T. 

χαίρειν μὲν ὑμᾶς ἐστιν. ὦνδρες δημόται. 
ἀρχαῖον ἤδη προσαγορεύειν καὶ σαπρόν" 
ἀσπάζομαι δ᾽. ὁτιὴ προϑύμως ἤκετε 
καὶ συντεταμένως κοὐ κατεβλακευμένοως. 325 
ὅπως δέ μοι καὶ τἄλλα συμπαραστᾶται 
ἔσεσϑε καὶ σωτῆρες ὄντως τοῦ ϑεοῦ. 
ϑάρρει- βλέπειν γὰρ ἄντικρυς δόξεις μ᾽ Aon. 
δεινὸν γάρ » δἰ τριωβόλου μὲν εἵνεκα 
ὠστιξζομεσῦ ἑκαστοτ᾽ ἐν τήκλλησίᾳ, 330 
αὐτὸν δὲ τὸν Πλοῦτον παρείην vo λαβεῖν. 
καὶ μὴν ὁρῶ καὶ Βλεψίδημον τουτονὶ 
προσιόντα" δῆλος δ᾽ ἐστὶν ὅτι τοῦ πράγματος 
ἀκήκοέξν τι τῇ βαδίσει καὶ τῷ τάχει. 
τί ἂν οὖν τὸ πρᾶγμ᾽ εἴη; πόϑεν καὶ τίνι τρόπῳ 885 
Χρεμύλος πεπλούτηκ᾽ ἐξαπίνης; οὐ πείϑομαι. 
καίτοι λόγος γ᾽ ἦν νὴ τὸν Ἡρακλέα πολὺς 
ἐπὶ τοῖσι κουρείοισι τῶν καϑημένων. 
ὡς ἐξαπίνης ἁνὴρ γεγένηται πλούσιος. 
ἔστιν δέ μοι τοῦτ᾽ αὐτὸ ϑαυμάσιον. ὅπως 340 
χρηστόν τι πράττων τοὺς φίλους μεταπέμπεται. 
οὔκουν ἐπιχώριόν γε πρᾶγμ᾽ ἐργάζεται. 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἀποκρύψας ἐρῶ: νὴ τοὺς (tovc, 
ὦ Βλεψίδημ᾽, ἄμεινον ἢ χϑὲς πράττομεν, : A 
ὥστε μετέχειν ἔξεστιν" εἶ γὰρ τῶν φίλων. 349 



BAE. 

XPE. 

: γέγονας δ᾽ ἀληϑῶς, ὡς λέγουσι, πλούσιος; 

. ποῖός τις; XPE. οἷος, BAE. λέγ᾽ ἀνύσας ὃ τι 

. τουτὶ πονηρὸν φαίνεται τὸ φορτίον, 

. παῦσαι φλυαρῶν, ὠγάϑ᾽- οἶδα γὰρ σαφῶς. 360 — 
- σὺ μηδὲν εἰς ἔμ᾽ ὑπονόει τοιουτονί. 

. μῶν οὐ κέκλοφας. ἀλλ᾽ ἥρπακας; XPE. κακο- 

II4OTTO SZ. 

ἔσομαι μὲν οὖν αὐτίκα μάλ᾽ , ἣν ϑεὸς ϑέλῃ. 
ἔνι γάρ τις, ἔνι κίνδυνος ἐν τῷ πράγματι. 

φῇς ποτε. 

ἣν μὲν κατορϑώσωμεν, εὐ πράττειν ἀεί: 850 

ἣν δὲ σφαλῶμεν. ἐπιτετρίφϑαι τὸ παράπαν. 

καί μ᾽ οὐκ ἀρέσκει. τό τε γὰρ ἐξαίφνης ὁ ἄγαν 3 
οὕτως ὑπερπλουτεῖν, τὸ δ᾽ αὖ δεδοικέναι : 
πρὸς ἀνδρὸς οὐδὲν ὑγιές ἐστ᾽ εἰργασμένου. — 355 — 
πῶς δ᾽ οὐδὲν ὑγιές; BAE. εἴ τι κεκλοφὼς νὴ día — 
ἐκεῖϑεν ἥκεις ἀργύριον ἢ χρυσίον | 
παρὰ τοῦ 900, κἄπειτ᾽ ἴσως GOL μεταμέλει. 
"» 2 , Ἁ "po M A Ld 

““πολλον ἀἁποτρόπαιε. μὰ Z1é ἐγὼ μὲν ov. 

φεῦ: ὡς οὐδὲν ἀτεχνῶς ὑγιές ἐστιν οὐδενός, 
ἀλλ᾽ εἰσὶ τοῦ κέρδους ἅπαντες ἥττονες. 
οὔ τοι μὰ τὴν 4ήμητφ᾽ ὑγιαίνειν μοι δοκεῖς. 

. ὡς πολὺ μεϑέστηχ ὧν πρότερον εἶχεν τρόπων. 365 
μελαγχολᾶς. ὦνθρωπε, vi) τὸν οὐρανόν. 

. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ βλέμμ᾽ αὐτὸ κατὰ χώραν ἔχει, 
ἀλλ᾽ ἐστὶν ἐπίδηλον τὶ πεπανούργηχ᾽ ὅτι. 
σὺ μὲν οἶδ᾽ 0 κρώξεις: ὡς ἐμοῦ τι κεκλοφότος 
ξητεῖς μεταλαβεῖν. BAE. μεταλαβεῖν ξητῶ; τίνος; 
τὸ δ᾽ ἐστὶν οὐ τοιοῦτον. ἀλλ᾽ ἑτέρως ἔχον. 5871. 

δαιμονᾶς. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν ἀπεστέρηκάς γ᾽ οὐδένα; 
οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽. ΒΔΕ. ὦ Ἡράκλεις, φέρε, ποῖ τις ἂν 
τράποιτο; τἀληϑὲς γὰρ οὐκ ἐθέλει φράσαι. — 375. — 
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XPE. 

BAE. 

XPE. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 205 

κατηγορεῖς γὰρ πρὶν μαϑεῖν τὸ πρᾶγμά μου. 

ὦ τάν. ἐγώ τοι τοῦτ᾽ ἀπὸ σμικροῦ πάνυ 
ἐθέλω διαπρᾶξαι πρὶν πυϑέσϑαι τὴν πόλιν, 
τὸ στόμ᾽ ἐπιβύσας κέρμασιν τῶν ῥητόρων. 
καὶ μὴν φίλως γ᾽ &v μοι δοκεῖς νὴ τοὺς ϑεοὺς 880 
τρεῖς μνᾶς ἀναλώσας λογίσασϑαι δώδεκα. 
ὁρῶ τιν᾽ ἐπὶ τοῦ βήματος καϑεδούμενον, 
ἱκετηρίαν ἔχοντα μετὰ τῶν παιδίων 
καὶ τῆς γυναικός. xov διοίσοντ᾽ ἄντικρυς 
τῶν Ἡρακλειδῶν οὐδ᾽ ὁτιοῦν τῶν Παμφίλου. 385 
οὔκ, ὦ κακόδαιμον. ἀλλὰ τοὺς χρηστοὺς μόνους 
ἔγωγε καὶ τοὺς δεξιοὺς καὶ σώφρονας 
ἀπαρτὶ πλουτῆσαι ποιήσω. BAE. τί σὺ λέγεις; 
οὕτω πάνυ πολλὰ κέκχλοφας; XPE. οἴμοι τῶν 

κακῶν. 
ἀπολεῖς. BAE. σὺ μὲν οὖν σεαυτόν. Og γ᾽ ἐμοὶ 

δοκεῖς. 390 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ τὸν Πλοῦτον. à μοχϑηρὲ Gv, 
ἔχω. BAE. σὺ Πλοῦτον; ποῖον; XPE. αὐτὸν 

τὸν ϑεόν. 
καὶ ποῦ ᾽στιν; ΧΡΕ. ἔνδον. BAE. ποῦ; ΧΡΕ. 

παρ᾽ ἐμοί. BAE. παρὰ σοί; ΧΡΕ. πάνυ. 
οὐκ ἐς κόρακας; Πλοῦτος παρὰ σοί; XPE. νὴ 

τοὺς ϑεούς. 
λέγεις ἀληϑῆ; XPE. φημί. BAE. πρὸς τῆς 

Ἑστίας; 395 
νὴ τὸν Ποσειδῶ. ΒΖΕ. τὸν ϑαλάττιον λέγεις; 
εἰ δ᾽ ἔστιν ἕτερός τις Ποσειδῶν. τὸν ἕτερον. 
εἶτ᾽ οὐ διαπέμπεις καὶ πρὸς ἡμᾶς τοὺς φίλους; 
ovx ἔστι πω τὰ πράγματ᾽ ἐν τούτῳ. BAE. τί φής; 
οὐ τῷ μεταδοῦναι; ΧΡΕ. μὰ Δία. δεῖ γὰρ πρῶτα 

BAE. τί; 400 
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BAE. 

XPE. 
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we 

ΤΡ ΘΟ PTOZx 

βλέψαι ποιῆσαι νὼ BAE. τίνα βλέψαι: φράσον. 1 
τὸν Πλοῦτον ὡς τὸ πρότερον ἕνί γέ τῷ τρόπῳ. 

τυφλὸς γὰρ ὄντως ἐστί; ΧΡΕ. νὴ τὸν οὐρανόν. 

οὐκ ἐτὸς ἄρ᾽ ὡς ἔμ᾽ ἠἡλϑεν οὐδεπώποτε. 
ἀλλ᾽ ἣν ϑεοὶ ϑέλωσι. νῦν ἀφίξεται. 406 
οὔκουν ἰατρὸν εἰσαγαγεῖν ἐχρῆν τινά; 
τίς δῆτ᾽ ἰατρός ἐστι vOv ἐν τῇ πόλει; 

» Ἁ € M ? € »? ww 9 E 2026 , 

οὔτε γὰρ ὁ μισϑὸς οὐδὲν ἔτ᾽ ἔστ᾽ ovO ἡ τἔχνη. 

σκοπῶμεν. ΧΡΕ. ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν. BAE. οὐδ᾽ ἐμοὶ 
δοκεῖ. 

μὰ Δ΄. ἀλλ᾽ ὅπερ πάλαι παρεσκευαξζόμην 410 
ἐγώ. κατακλίνειν αὐτὸν εἰς ᾿ἀσκληπιοῦ 
κρατιστόν ἐστι. ΒΖΕ. πολὺ μὲν ovv νὴ τοὺς 

ϑεούς. 
, , 2 2 s 2E , er , 

μὴ vvv διατριβ΄. ἀλλ΄ Gvve πραττῶν ὃν ye τι. 
καὶ μὴν βαδίξω. BAE. σπεύδένυν. ΧΡΕ. τοῦτ᾽ 

αὐτὸ δρῶ. 
ὦ ϑερμὸν ἔργον κἀνόσιον καὶ παράνομον 415 
τολμῶντε δρᾶν ἀνθρωπαρίω κακοδαίμονε, 

- E , , 2 3 δ c , 

ποῖ ποῖ; τί φευγετ΄ ; ov μενεῖτον; BAE. Ηρα- 

XAE&LG. 
3171 1 HORS ; - 1 ἣν 
ἐγώ yaQ υμᾶς ἐξολῶ κακοῦυς κακῶς" 

τόλμημα γὰρ τολμᾶτον οὐκ ἀνασχετόν. 
ἀλλ᾽ οἷον οὐδεὶς ἄλλος οὐδεπώποτε ἜΝΘΕΝ 

2; M 2027 e 2 , , 

οὔτε ϑεος οὔτ᾽ ἀνϑρῶπος: OT ἁπολῶώλατον. 

σὺ δ᾽ εἶ τίς; ὠχρὰ μὲν γὰρ εἶναί μοι δοκεῖς. 
τὶ 2 , , E] ΄ 
ἴσως Eguvvsg ἔστιν ex τραγῳδία ὶ 
βλέπει γὲ τοι μανικὸν τι καὶ τραγῳδικόν. 
ἀλλ᾽ οὐκ ἔχει γὰρ δᾷδας. BAE. οὐκοῦν κλαύ- 

' σεται. 425 

ἴεσϑε δ᾽ εἶναι τίνα μὲ; XPE. sxtosdtiuet ες 

ἢ λεχιϑόπωλιν. οὐ yàg ὃν τοσουτονὶ 

ΡΨ ΡῸΡ. ΧΨ 
Yes 

WT ν" 

; 
j 
3 
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2 
1 
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XPE. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. ; 997 

ἐνέκραγες ἡμῖν οὐδὲν ἠδικημένη. 
ἄληϑες; οὐ γὰρ δεινότατα δεδράκατον. 
ξητοῦντες ἐκ πάσης με χώρας ἐχβαλεῖν ; 480 
οὔκουν ὑπόλοιπόν σοι τὸ βάραϑρον γίγνεται; 
ἀλλ᾽ ἥτις εἶ λέγειν σ᾽ ἐχρῆν αὐτίκα μάλα. 
ἢ σφὼ ποιήσω τήμερον δοῦναι δίκην 
ἀνϑ᾽ ὧν ἐμὲ ζητεῖτον ἐνθένδ᾽ ἀφανίσαι. 
ἀρ᾽ ἐστὶν ἡ καπηλὶς jx τῶν γειτόνων, 435 
ἢ ταῖς κοτύλαις ἀεί ue διαλυμαίνεται; 
Πενία μὲν οὖν. ἣ σφῶν ξυνοικῶ πόλλ᾽ ἔτη. 
ἄναξ AzoAAov καὶ ϑεοί, ποῖ τις φύγῃ; 
οὗτος. τί δρᾷς; ὦ δειλότατον σὺ ϑηρίον, 
οὐ παραμενεῖς; ΒΔΕ. ἥκιστα πάντων. ΧΡΕ. ov 

Mevehas ; 440 

ἀλλ᾽ ἄνδρε δύο γυναῖκα φεύγομεν μίαν ; 
Πενία γάρ ἐστιν. ὦ πονήρ᾽. ἧς οὐδαμοῦ 
οὐδὲν πέφυκε dos ἐξωλέστερον. 
στῆϑ'᾽, ἀντιβολῶ cs, στῆϑι. BAE. μὰ Δί ἐγὼ 

μὲν οὔ. 
καὶ μὴν λέγω. δεινότατον ἔργον παρὰ πολὺ 4495 
ἔργων ἁπάντων ἐργασόμεϑ'᾿. εἰ τὸν ϑεὸν 
ἔρημον ἀπολιπόντε ποι φευξούμεϑα 
τηνδὶ δεδιότε. μηδὲ διαμαχούμεϑα. 
ποίοις ὅπλοισιν ἢ δυνάμει πεποιϑότες ; 

ποῖον γὰρ οὐ ϑώρακα. ποίαν δ᾽ ἀσπίδα 450 
οὐκ ἐνέχυρον τύϑησιν ἡ μιαρωτάτη: : 
ϑαάρρει" μόνος γὰρ ὁ ϑεὸς οὗτος οἶδ᾽ ὅτι 
τροπαῖον ἂν στήσαιτο τῶν ταύτης τρόπων. 
γρύξειν δὲ καὶ τολμᾶτον. ὦ καϑάρματε, 
ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ δεινὰ δρῶντ᾽ εἰλημμένω; 455 
σὺ δ᾽, ὦ κάκιστ᾽ ἀπολουμένη. τί λοιδορεῖ 
ἡμῖν προσελϑοῦσ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀδικουμένη; 
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ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

οὐδὲν ydQ , ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν, νομίζετε 
ἀδικεῖν μὲ τὸν Πλοῦτον ποιεῖν πειρωμένω 
βλέψαι πάλιν; ΧΡΕ. τί οὖν ἀδικοῦμεν τοῦτό σε, 
εἰ πᾶσιν ἀνθρώποισιν ἐκπορίξομεν 461 
ἀγαϑόν; IIEN. τί δ᾽ ἂν ὑμεῖς ἀγαϑὸν ἐξεύροιϑ᾽ ;.— 

ΧΡΕ. ὃ τι; 

σὲ πρῶτον ἐκβαλόντες ἐκ τῆς Ελλαδος. 
ἔμ᾽ ἐκβαλόντες ; καὶ τί ἂν νομίξετε 
κακὸν ἐργάσασϑαι μεῖζον ἀνθρώποις; XPE. 0 τι; 
εἰ τοῦτο δρᾶν μέλλοντες ἐπιλαϑοίμεϑα. 466 
καὶ μὴν περὶ τούτου σφῶν ἐϑέλω δοῦναι λόγον 
τὸ πρῶτον αὐτοῦ" x&v μὲν ἀποφήνω μόνην 
ἀγαϑῶν ἁπάντων οὖσαν αἰτίαν ἐμὲ 
ὑμῖν δι᾽ ἐμέ τε ξῶντας ὑμᾶς" εἰ δὲ μή, 470 
ποιεῖτον ἤδη τοῦϑ᾽ 0 τι ἂν ὑμῖν δοκῇ. 
ταυτὶ σὺ τολμᾷς, ὦ μιαρωτάτη, λέγειν; 
καὶ σύ γε διδάσκου" πάνυ γὰρ οἶμαι δαδέως 
ἅπανϑ'᾽ ἁμαρτάνοντα σ᾽ ἀποδείξειν ἐγώ, 
εἰ τοὺς δικαίους φὴς ποιήσειν πλουσίους. 475 
ὦ τύμπανα καὶ κύφωνες οὐκ ἀρήξετε:; 
οὐ δεῖ σχετλιάξειν καὶ βοᾶν πρὶν ἂν μάϑης. 
καὶ τίς δύναιτ᾽ ἂν μὴ βοᾶν ἰοὺ ἰοὺ 
τοιαῦτ᾽ ἀκούων; IIEN. ὅστις ἐστὶν εὖ φρονῶν. 
τί δῆτά σοι τίμημ᾽ ἐπιγράψω τῇ δίκῃ, 480 
ἐὰν ἁλῷς; ΠΕΝ. ὃ τι σοι δοκεῖ. ΧΡΕ. καλῶς λέγεις. 
τὸ γὰρ αὖτ᾽, ἐὰν ἡττᾶσϑε, καὶ σφὼ δεῖ παϑεῖν. 
ἱκανοὺς νομίζεις δῆτα ϑανάτους εἴκοσιν; 
ταύτῃ ys: νῶν δὲ δύ᾽ ἀποχρήσουσιν μόνω. 

2 ^i , - , 3 ^ , M μα , 

οὔκ αν φϑανοιτον τοῦτο πραττοντ * ἡ τί γὰρ 485 - 
2 ^ , " , ἔχοι τις ἂν δίκαιον ἀντειπεῖν ἔτι; 
ἀλλ᾽ ἤδη χρῆν τι λέγειν ὑμᾶς σοφὸν ᾧ νικήσετε 

τηνδὶ 
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ἐν τοῖσι λόγοις ἀντιλέγοντες" μαλακὸν à ἐνδώ-- 
σετὲ μηδέν. 

φανερὸν μὲν ἔγωγ᾽ οἶμαι γνῶναι τοῦτ᾽ εἶναι πᾶ- 
σιν ὁμοίως, 

ὅτι τοὺς χρηστοὺς τῶν ἀνθρώπων εὖ πράττειν 
ἐστὶ δίκαιον, 490 

τοὺς δὲ πονηροὺς καὶ τοὺς ἀϑέους τούτων τὰν-- 
αντία δήπου. 

TOUT οὖν ἡμεῖς ἐπιϑυμοῦντες μόλις εὔρομεν ὥστε 
γενέσϑαι 

βούλευμα καλὸν καὶ γενναῖον καὶ χρήσιμον εἰς 
ἅπαν ἔργον. 

ἢν γὰρ ὁ Πλοῦτος νυνὶ βλέψῃ καὶ μὴ τυφλὸς ὧν 
περινοστῇ. 

ς 1 9 n - 3 , o 7 
ὡς τοὺς ἀγαϑοὺς τῶν ἀνϑιοώπων βαδιεῖται κουκ 

2 , : 
ἀπολείψει. 455 

τοὺς δὲ πονηροὺς καὶ τοὺς ἀϑέους φευξεῖται" 
κἄτα ποιήσει 

πάντας χρηστοὺς καὶ πλουτοῦντας δήπου τά τὲ 
ϑεῖα σέβοντας. 

καίτοι τούτου τοῖς ἀνθρώποις τίς ἂν ἐξεύροι ποτ᾽ 
ἄμεινον; 

^ » 3:58 , , M , 9 

ουδεὶς ἄν" ἐγὼ τουτου μάρτυς" μηδὲν ταύτην y 
ἀνερώτα. 

ς M Ἁ - CPRECANEC , ax (5 , , 
ὡς μὲν γὰρ νῦν quiv ὁ βίος τοῖς ἀνθρώποις δια-- 

Ἀξυται, 900 

τίς ἂν ovy ἡγοῖτ᾽ εἶναι μανίαν. κακοδαιμονίαν τ᾽ 
ἔτι μᾶλλον ; 

πολλοὶ μὲν γὰρ τῶν ἀνθρώπων ὄντες πλουτοῦσι 
πονηροί, 

ἀδίκως αὐτὰ ξυλλεξάμενοι" πολλοὶ δ᾽ ὄντες πάνυ 
χρηστοὶ 
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πράττουσι κακῶς καὶ πεινῶσιν μετὰ σοῦ τε τὰ 

πλεῖστα σύνεισιν. 
Ld 5 , 2 , 

οὔχουν εἶναί quu, εἰ παύσαι ταῦτ᾽ ἀμβλέψας 
z09" ὁ Πλοῦτος, 505 

EE e AES 5 3 3 , 3 ἜΤ pui 9 A : 
ὁδὸν ἥν τις ἰὼν τοῖς ἀνθρώποις ἀγάϑ'᾽ ἂν μείζω 

πορίσειεν. | 

ἀλλ᾽ ὦ πάντων ῥᾷστ᾽ ἀνθρώπων ἀναπεισϑέντ᾽ 
οὐχ ὑγιαίνειν 

δύο πρεσβύτα. ξυνϑιασώτα τοῦ ληρεῖν καὶ παρα- 
σαίειυν, 

᾽ » , 2 "X maa 45€ ἢ A 9- “Ἢ 

εἰ τοῦτο γένοιϑ' ὁ ποϑεῖϑ' vusig, οὐ φημ ἂν λυ- 

σιτελεῖν σφῶν. 

εἰ γὰρ ὁ Πλοῦτος βλέψειε πάλιν διανείμειέν Y ἴσον 
αὑτόν, 510 

οὔτε τέχνην ἂν τῶν ἀνθρώπων οὔτ᾽ v σοφίαι' 
μελετῴη 

οὐδείς: ἀμφοῖν δ᾽ ὑμῖν τούτοιν ἀφανισϑέντοιν 
ἐθελήσει 

τίς χαλκεύειν ἢ ναυπηγεῖν ἢ ῥάπτειν ἢ τροχο- 
ποιεῖν 

ἢ σκυτοτομεῖν ἢ πλινϑουργεῖν ἢ πλύνειν ἢ σκυ- 
λοδεψεῖν 

ἢ γῆς ἀρότροις ῥήξας δάπεδον καρπὸν ΖΙηοῦς c- 
οίσασϑαι, 515 

ἣν ἐξῇ ξῆν ἀργοῖς ὑμῖν τούτων πάντων ἀμε- 
λοῦσιν ; 

λῆρον ληρεῖς. ταῦτα γὰρ ἡμῖν πάνϑ᾽ ὅσα νῦν δὴ 
κατέλεξας 

oí ϑεράποντες μοχϑήσουσιν. IIEN. πόϑεν οὖν 

ἕξεις ϑεράποντας; 

ὠνησόμεϑ' ἀργυρίου δήπου. ΠΕΝ. τίς δ᾽ ἔσται 
πρῶτον ὁ πωλῶν, 
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ὅταν ἀργύριον κἀκεῖνος ἔχῃ; XPE. κερδαίνειν 
βουλόμενός τις 520 

ἔμπορος ἥκων ἔκ Θετταλίας παρ᾽ ἀπίστων ἀν- 
δραποδιστῶν. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἔσται πρῶτον ἁπάντων οὐδεὶς οὐδ᾽ 
ἀνδραποδιστὴς 

A M , e M , V, , N 

κατὰ τὸν λόγον Ov συ λέγεις δήπου. τίς γὰρ πλου-- 

τῶν ἐθελήσει 
κινδυνεύων περὶ τῆς ψυχῆς τῆς αὑτοῦ τοῦτο zt0L— 

σαι; 

ὥστ᾽ αὐτὸς ἀροῦν ἐπαναγκασϑεὶς καὶ σκάπτειν 
τἄλλα τε μοχϑεῖν 525 

ὀδυνηρότερον τρίψεις βίοτον πολὺ τοῦ νῦν. XPE. 
ἐς κεφαλὴν σοί. 

I 3 3 ri JF: 7:3 7 , ^" ? 

ἔτι δ΄ ovy ἕξεις oUT ἐν κλίνῃ καταδαρϑεῖν" ov 
γὰρ ἔσονται" 

οὔτ᾽ ἐν δάπισιν" τίς γὰρ ὑφαίνειν ἐθελήσει χρυ-- 
σίου ὄντος: 

οὔτε μύροισιν μυρίσαι στακτοῖς, ὁπόταν νύμφην 
n c ycyno$ov 

ov?) ἱματέων βαπτῶν δαπάναις κοσμῆσαι ποικι-- 
λομόρφων. 530 

καίτοι τί πλέον πλουτεῖν ἔσται τούτων πάντων 
ἀποροῦντα; 

de cat - 5 » - 2 » , 3 REDI e 
παρ᾽ ἑμοῦ δ᾽ ἔστιν ταῦτ᾽ εὔπορα πανϑ' ὑμῖν ὧν 

δεῖσϑον" ἐγὼ γὰρ 
^ , e , 3/373 , 

TOV χειροτέχνην ὥσπερ δέσποιν ἐπαναγκαξουσα 
κάϑημαι 

1 Pine διὰ τὴν χρείαν καὶ τὴν πενίαν ξητεῖν ὁπόϑεν βίον 
ἕξει. 

1 M , , 2009 , M , 
Gv γὰρ «v πορίσαι τί δύναι άγαϑον, πλὴν φῳ- 

, 

δων ἐκ βαλανείου 535 
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καὶ παιδαρίων ὑποπεινώντων καὶ γραϊδίων xoAo- - 
; συρτόν; | Ἢ 

φϑειρῶν τ᾽ ἀριϑμὸν καὶ κωνώπων καὶ ψυλλῶν . 
οὐδὲ λέγω σοι | 

ὑπὸ τοῦ πλήϑους, «t βομβοῦσαι περὶ τὴν κεφα- 
λὴν ἀνιῶσιν. | 

ἐπεγείρουσαι καὶ φράξζξουσαι. πεινήσεις. ἀλλ᾽ ἐπα- — 

ἀγαϑῶν πᾶσιν τοῖς ἀνθρώποις ἀποφαίνω σ᾽ ai- 
τιον οὖσαν; 

6v μὲν οὐ τὸν ἐμὸν βίον εἴρηκας, τὸν τῶν πτωχῶν 
δ᾽ ὑπεκρούσω. 

οὐκοῦν δήπου τῆς πτωχείας πενίαν φαμὲν εἶναι 

νίστω. 4 

πρὸς δέ γε τούτοις ἀνθ᾽ ἱματίου μὲν ἔχειν δάκος. 
ἀντὶ δὲ κλίνης 540 — 

στιβάδα σχοίνων xopsov μεστήν, | τοὺς εὔὕδοντας 
ἐγείρει" «ἢ 

καὶ φορμὸν ἔχειν ἀντὶ τάπητος σαπρόν" ἀντὶ ÓÀ — 
προσκεφαλαίου, 1 

λίϑον εὐμεγέϑη πρὸς τῇ κεφαλῇ" σιτεῖσϑαι δ᾽ 
ἀντὶ μὲν ἄρτων 3 

μαλάχης πτόρϑους. ἀντὶ δὲ μάξης pvAAsU ἰσχνῶν 1 
ῥαφανίδων,. 4 

ἀντὶ δὲ ϑράνου στάμνου κεφαλὴν κατεαγότος, | 
ἀντὶ δὲ μάκτρας 545 | 

πιϑάκνης πλευρὰν ἐρρωγυῖαν καὶ ταύτην. ἀρά γε 
πολλῶν ; 

| 

ἀδελφήν. 
ὑμεῖς γ᾽ οἵπερ καὶ Θρασυβουλῳ Ζ,ιοντυσιον εἶναι 

ὅμοιον. 550 
- , , 3 , 

ἀλλ᾽ οὐχ οὗμος τοῦτο πέπονθεν βίος οὐ μὰ Zi, 
οὐδέ γε μέλλει. 
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E a Α , e A , -Ὁ , 

πτωχοῦ μὲν γαρ βίος. ov συ λέγεις, ξὴῆν ἐστιν uq- 
δὲν ἔχοντα" 

τοῦ δὲ πένητος ξῆν φειδόμενον καὶ τοῖς ἔργοις 
προσέχοντα, 

περιγίγνεσθαι δ᾽ αὐτῷ μηδέν, μὴ μέντοι μηδ᾽ 
ἐπιλείπειν. 

ὡς μακαρίτην, ὦ Ζίάματερ. τὸν βίον αὐτοῦ κατέ- 
λεξας, 555 

εὐ φεισάμενος καὶ μοχϑήσας καταλείψει μηδὲ τα- 
φῆναι. 

σκώπτειν πειρᾷ καὶ κωμῳδεῖν τοῦ σπουδάζειν 
ἀμελήσας, 

οὐ γιγνώσκων ὅτι τοῦ Πλούτου παρέχω βελτίο--: 
νας ἄνδρας 

καὶ τὴν γνώμην καὶ τὴν ἰδέαν. παρὰ τῷ μὲν γὰρ 
ποδαγρῶντες 

καὶ γαστρώδεις καὶ παχύκνημοι καὶ πίονές εἰσιν 
ἀσελγῶς, 560 

παρ᾽ ἐμοὶ δ᾽ ἰσχνοὶ καὶ σφηκώδεις καὶ τοῖς ἐχϑροῖς 
ἀνιαροί. 

ἀπὸ τοῦ λιμοῦ γὰρ ἴσως αὐτοῖς τὸ σφηκῶδες σὺ 
πορίζεις. 

περὶ σωφροσύνης ἤδη τοίνυν περανῶ σφῷν xà- 
ναδιδαξω 

ὅτι χοσμιότης οἰχεῖ μετ᾽ ἐμοῦ, τοῦ Πλούτου δ᾽ 
ἐστὶν ὑβοίζξειν. 

πάνυ γοῦν κλέπτειν κόσμιόν ἐστιν καὶ τοὺς τοί-- 
χους διορύττειν. 565 

νὴ τὸν Zl , εἰ δεῖ λαϑεῖν αὐτόν, πῶς οὐχὶ κόσμιόν 
ἐστι] 

Ἂν; , 1 , c 
σκέψαι τοίνυν ἐν ταῖς πόλεσιν vovg δήτορας. ὡς 

ὁπόταν μὲν 
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ὦσι πένητες. περὶ τὸν δῆμον καὶ τὴν, πόλιν εἰσὶ 
δίκαιοι, 

πλουτήσαντες δ᾽ ἀπὸ τῶν κοινῶν παραχρῆμ᾽ ἄδι--. 
κοι γεγένηνται. 

ἐπιβουλεύουσί τε τῷ πλήϑει καὶ τῷ δήμῳ πολε- 
μοῦσιν. 570 

ἀλλ᾽ οὐ ψεύδει τούτων γ᾽ οὐδέν, καίπερ σφόδρα 
βάσκανος οὖσα. 

ἀτὰρ οὐχ ἧττόν γ᾽ οὐδὲν κλαύσει. μηδὲν ταύτῃ ys 

κομήσῃς, 
ὁτιὴ ζητεῖς τοῦτ᾽ ἀναπείϑειν ἡμᾶς, ὡς ἔστιν ἀμεί- 

νῶν | 
πενία πλούτου. IIEN. xol σύ γ᾽ ἐλέγξαι μ᾽ οὔπω 

δύνασαι περὶ τούτου, 
ἀλλὰ φλυαρεῖς καὶ πτερυγίξεις. ΧΡΕ. καὶ πῶς 

gevyovat σ᾽ ἅπαντες; 579 
ὅτι βελτίους αὐτοὺς ποιῶ. σκέψασϑαι δ᾽ ἔστι μά-- 

λιστα 

ἀπὸ τῶν παίδων. τοὺς γὰρ πατέρας φεύγουσι, 
φρονοῦντας ἄριστα 

αὐτοῖς. οὕτω διαγιγνώσκειν χαλεπὸν πρᾶγμ᾽ ἐστὶ 
δίκαιον. 

τὸν Ζία φήσεις ἀρ᾽ οὐκ ὀρϑῶς Mp τὸ 

κράτιστον" 
κἀκεῖνος γὰρ τὸν πλοῦτον ἔχει. BAE. 0. δ᾽ 

ἡμῖν ἀποπέμπει. 580 
ἀλλ᾽ ὦ Κρονικαῖς λήμαις ὄντως λημῶντες τὰς 

φρένας ἄμφω, 
ὁ Ζεὺς δήπου πένεται. καὶ τοῦτ᾽ ἤδη φανερῶς δὲ 

διδαξω. 
'N 2 , » ^ - M ? ' 

&Ü γὰρ ἐπλούτει. πῶς ἂν ποιῶν rov Ολυμπικὸν 
αὐτὸς ἀγῶνα, 

e Bir id 
MET CUNEO νη 
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ἵνα τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας ἀεὶ δι᾽ ἔτους πέμπτου 
ξυναγείρει. 

ἀνεκήρυττεν τῶν ἀσκητῶν τοὺς νικῶντας στεφα- 
νῶσας 585 

κοτίνῳ στεφάνῳ; καίτοι χρυσῷ μᾶλλον ἐχρῆν, εἴ-- 
περ ἐπλούτει. 

οὐκοῦν τούτῳ δήπου δηλοῖ τιμῶν τὸν πλοῦτον 
ἐκεῖνος" 

φειδόμενος γὰρ καὶ βουλόμενος τούτου μηδὲν δα- 
πανᾶσϑαι., 

λήφροις ἀναδῶν τοὺς νικῶντας τὸν πλοῦτον ἐᾷ 
παρ᾽ ἑαυτῷ. 

πολὺ τῆς πενίας πρᾶγμ᾽ αἴσχιον ξητεῖς αὐτῷ περι-- 
αψαι. 590 

εἰ πλούσιος ὧν ἀνελεύϑερός ἐσϑ᾽ οὑτωσὶ καὶ φι-- 
λοκερδῆής. 

ἀλλὰ σέ γ᾽ ὁ Ζεὺς ἐξολέσειεν κοτίνῳ στεφάνῳ στε- 
φανώσας. 

τὸ γὰρ ἀντιλέγειν τολμᾶν ὑμᾶς ὡς οὐ πάντ᾽ ἔστ᾽ 
ἀγαϑ᾽ ὑμῖν 

διὰ τὴν Πενέίαν. XPE. παρὰ τῆς Ἑκάτης ἔξεστιν 
τοῦτο πυϑέσϑαι, 

εἴτε τὸ πλουτεῖν eire τὸ πεινὴν βέλτιον. φησὶ γὰρ 
αὕτη 595 

τοὺς μὲν ἔχοντας καὶ πλουτοῦντας δεῖπνον προσ-- 
ἄγειν κατὰ μῆνα, 

τοὺς δὲ πένητας τῶν ἀνθρώπων ἁρπάζειν πρὶν 
καταϑεῖναι. 

ἀλλὰ φϑείρου καὶ μὴ γρύξῃς 
ἔτι μηδ᾽ ὁτιοῦν. 
οὐ γὰρ πείσεις. οὐδ᾽ ἣν πείσης. 600 
ὦ πόλις Ἄργους, κλύεϑ᾽ οἷα λέγει. 

ARISTOPH. ll. 920 
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Παύσωνα κάλει τὸν ξύσσιτον. 
τί πάϑω τλήμων; 
&po' ἐς κόρακας ϑᾶττον ἀφ᾽ ἡμῶν. 
εἶμι δὲ ποῖ γῆς; 
ἐς τὸν κύφων᾽ : ἀλλ᾽ οὐ μέλλειν 
χρή. σ΄, ἀλλ᾽ ἀνύειν. 

ἡ μὴν ὑμεῖς γ᾽ ἔτι μ᾽ ἐνταυϑοῖ 
μεταπέμψεσϑον. 
τότε νοστήσεις" νῦν δὲ φϑείρου. 
κρεῖττον γάρ μοι πλουτεῖν ἐστίν. 
σὲ δ᾽ ἐᾶν κλάειν μακρὰ τὴν κεφαλήν. 
νὴ Zt. ἐγὼ γοῦν ἐθέλω πλουτῶν 
εὐωχεῖσϑαι μετὰ τῶν παίδων 
τῆς τε γυναικός. καὶ λουσάμενος 
λιπαρὸς χωρῶν ἐκ βαλανείου 
τῶν χειροτεχνῶν 
καὶ τῆς Πενίας καταπαρδεῖν. 

αὕτη μὲν ἡμῖν ἡπίτριπτος οἴχεται. 
ἐγὼ δὲ καὶ σύ γ᾽ ὡς τάχιστα τὸν ϑεὸν 
ἐγκατακλινοῦντ᾽ ἄγωμεν εἰς ̓ ἀσκληπιοῦ. 
καὶ μὴ διατρίβωμέν ys, μὴ πάλιν τις αὖ 
ἐλϑὼν διακωλύσῃ τι τῶν προὔργου ποιεῖν. 
παῖ Καρίων, τὰ στρώματ᾽ ἐκφέρειν σ᾽ ἐχρῆν. 
αὐτὸν τ᾽ ἄγειν τὸν Πλοῦτον. ὡς νομίζεται, 625 
καὶ τἄλλ᾽ ὅσ᾽ ἐστὶν ἔνδον εὐτρεπισμένα. 

XOPO7. 

ὦ πλεῖστα Θησείοις μεμυστιλημένοι 
γέροντες ἄνδρες ἐπ᾽ ὀλιγίστοις ἀλφίτοις, 
ὡς εὐτυχεῖθϑ᾽, ὡς μακαρίως πεπράγατε, 
ἄλλοι €^ ὅσοις μέτεστι τοῦ χρηστοῦ τρόπου. 680 
τί δ᾽ ἔστιν ὦ βέλτιστε τῶν σαυτοῦ φίλων; 
φαίνει γὰρ ἥκειν ἄγγελος χρηστοῦ τινος. 

ESEUVRR MSIE ST RP S INIRE PN CRP TRIER O23 RS ΊΨ NIA 
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ὁ δεσπότης πέπραγεν εὐτυχέστατα. 
μᾶλλον δ᾽ ὁ Πλοῦτος αὐτός ἀντὶ γὰρ τυφλοῦ 
ἐξωμμάτωται καὶ λελάμπρυνται κόρας. 635 
᾿Ασκληπιοῦ παιῶνος εὐμενοῦς τυχών. 
“λέγεις μοι χαράν. λέγεις μοι βοάν. 
πάρεστι χαίρειν. jv τε βούλησϑ᾽ ἣν τε μή. 
ἀναβοάσομαι τὸν εὔπαιδα καὶ 
μέγα βροτοῖσι φέγγος ᾿Δ4σκληπιόν. 640 
τίς ἡ βοή ποτ᾽ ἐστίν; ἄρ᾽ ἀπαγγελεῖ 
χρηστόν τι; τοῦτο γὰρ ποϑοῦσ᾽ ἐγὼ πάλαι 
ἔνδον κάϑημαι περιμένουσα τουτονί. 
ταχέως ταχέως φέρ᾽ οἶνον, ὦ δέσποιν᾽. ἵνα 
καὐτὴ πίῃς" φιλεῖς δὲ δοῶσ᾽ αὐτὸ σφόδρα: 6.5 
ὡς ἀγαϑὰ συλλήβδην ἅπαντά σοι φέρω. 
καὶ ποῦ στιν; K AP. ἐν τοῖς λεγομένοις εἴσει τάχα. 
πέραινε τοίνυν 0 τι λέγεις ἀνύσας ποτέ. 
ἄκουε τοίνυν. ὡς ἐγὼ τὰ πράγματα 
ἐκ τῶν ποδῶν ἐς τὴν κεφαλήν σοι πάντ᾽ ἐρῶ. 660 
μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐς τὴν κεραλήν. KAP. μὴ τἀγαϑὰ 
ἃ νῦν γεγένηται; ΓΥ͂. μὴ μὲν οὖν τὰ πράγματα. 
ὡς γὰρ τάχιστ᾽ ἀφικόμεϑα πρὸς τὸν ϑεὸν 
ἄγοντες ἄνδρα τότε μὲν ἀϑλιώτατον, 
νῦν δ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλον μακάριον κεὐδαίμονα, 6 
πρῶτον μὲν αὐτὸν ἐπὶ ϑάλατταν ἤγομεν, 
ἔπειτ᾽ ἐλοῦμεν. IT. νὴ AC. εὐδαίμων ἄρ᾽ ἦν 
ἀνὴρ γέφων ψυχρᾷ ϑαλάττῃ λούμενος. 

ἔπειτα πρὸς τὸ τέμενος ἥμεν τοῦ ϑεοῦ. 
ἐπεὶ δὲ βωμῷ πόπανα καὶ ϑυλήματα 660 
καϑωσιώϑη μέλανος Ἡφαίστου φλογί, 
κατεκλίναμεν τὸν Πλοῦτον. ὥσπερ εἰκὸς ἣν" 
ἡμῶν δ᾽ ἕκαστος στιβάδα παρεκαττύετο. 
5 , , - Ld 

σαν δέτινες κᾶλλοι δεόμενοι τοῦ 9600; 
20* 

σι οι 
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KAP. εἷς μέν γε Νεοκλείδης. ὅς ἐστι μὲν τυφλός. 

ΤῊΣ 
KAP. 

rn. 

κλέπτων δὲ τοὺς βλέποντας ὑπερηκόντικεν" 
ἕτεροί τε πολλοὶ παντοδαπὰ νοσήματα 
ἔχοντες" ὡς δὲ τοὺς λύχνους ἀποσβέσας 
ἡμῖν παρήγγειλ᾽ ἐγκαϑεύδειν τοῦ ϑεοῦ 
ὁ πρόπολος. εἰπών, ἤν τις αἴσϑηται ψόφου. 
σιγᾶν. ἅπαντες κοσμίως κατεχείμεϑα. 
κἀγὼ καϑεύδειν οὐκ ἐδυνάμην. ἀλλά ue 
ἀϑάρας χύτρα τις ἐξέπληττε κειμένη 
ὀλίγον ἄπωϑεν τῆς κεφαλῆς του γραδίου, 
ἐφ᾽ ἣν ἐπεϑύμουν δαιμονίως ἐφερπύσαι. 
ἔπειτ᾽ ἀναβλέψας ὁρῶ τὸν ἱερέα 
τοὺς φϑοῖς ἀφαρπάζοντα καὶ τὰς ἰσχάδας 
ἀπὸ τῆς τραπέζης τῆς ἱερᾶς. μετὰ τοῦτο δὲ 
περιῆλϑε τοὺς βωμοὺς ἅπαντας ἐν κύκλῳ, 
εἴ που πόπανον εἴη τι καταλελειμμένον * 
ἔπειτα ταῦϑ᾽ ἥγιξεν εἰς σάκταν τινά. 
κἀγὼ νομίσας πολλὴν ὁσίαν τοῦ πράγματος 
ἐπὶ τὴν χύτραν τὴν τῆς ἀϑάρας ἀνίσταμαι. 
ταλαάντατ᾽ ἀνδρῶν. οὐκ ἐδεδοίκεις τὸν ϑεόν; 
νὴ τοὺς ϑεοὺς ἔγωγε μὴ φϑάσειέ μὲ 
ἐπὶ τὴν χύτραν ἐλϑὼν ἔχων τὰ στέμματα. 
ὁ γὰρ ἱερεὺς αὐτοῦ με προὐδιδάξατο. 

670 
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680 
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685 

τὸ γράδιον δ᾽ ὡς ἤσϑετό πού μου τὸν ψόφοι. — 
τὴν χεῖρ᾽ ὑπερῆρε" κατα συρίξας ἐγὼ 
ὀδὰξ ἐλαβόμην. ὡς παρείας ὧν ὄφις. 
ἡ δ᾽ εὐϑέως τὴν χεῖρα πάλιν ἀνέσπασε, 
κατέκειτο δ᾽ αὑτὴν ἐντυλίξασ᾽ ἡσυχῆ, 

ὑπὸ τοῦ δέους βδέουσα δριμύτερον γαλῆς. 

κἀγὼ τότ᾽ ἤδη τῆς ἀϑάρας πολλὴν épAcov: 

ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ μεστὸς ἦν, ἀνεπαλλόμην. — 

ὁ ὃὲ ϑεὸς ὑμῖν οὐ προσήειν; KAP. οὐδέπω. 

690 
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ueri τοῦτο δ᾽ ἤδη καὶ γέλοιον δῆτά τι 
ἐποίησα. προσιόντος γὰρ αὐτοῦ μέγα πάνυ 
ἀπέπαρδον ἡ γαστὴρ γὰρ ἐπεφύσητό μου. 
ἡ πού σε διὰ τοῦτ᾽ εὐϑὺς ἐβδελύττετο. 700 
οὔκ. ἀλλ᾽ Ἰασὼ μέν γ᾽ ἐπακολουϑοῦσ᾽ ἅμα 
ὑπηρυϑρίασε χὴ Πανάκει᾽ ἀπεστράφη 
τὴν ῥῖν᾽ ἐπιλαβοῦσ᾽ * οὐ λιβανωτὸν γὰρ βδέω. 

αὐτὸς δ᾽ ἐκεῖνος; KAP. οὐ μὰ 4 οὐδ᾽ ἐφρόν-- 
τισεν. 

λέγεις ἄγροικον ἄρα σύ γ᾽ εἶναι τὸν ϑεόν. 705 
μὰ Zi ovx ἔγωγ᾽. ἀλλὰ σκατοφάγον. I'"T. ci 

τάλαν. 
A Codd) S) hi 3 2 M , 

μετα ταῦτ᾽ ἐγὼ μὲν εὐϑυς ἐνεκαλυψάμην 
δείσας. ἐκεῖνος δ᾽ ἐν κύκλῳ τὰ νοσήματα 
σκοπῶν περίῃεν πάντα κοσμίως παᾶνυ. 
ἔπειτα παῖς αὐτῷ λέϑινον ϑυείδιον 710 
παρέϑηκε καὶ δοίδυκα καὶ κιβώτιον. 
λίϑινον; KAP. μὰ A ov δῆτ᾽, οὐχὶ τό γε κιβώ-- 

τιον. 
^ os - p. 5 , 9179 , 

Gv δὲ πῶς ἑῶρας. ὦ κάκιστ᾽ ἀπολούμενε, 
ὃς ἐγκεκαλύφϑαι φής; KAP. διὰ τοῦ τριβωνίου. 
ὀπὰς γὰρ εἶχεν οὐκ ὀλίγας μὰ τὸν Za. 715 
πρῶτον δὲ πάντων và Νεοκλείδῃ φάρμακον 
καταπλαστὸν ἐνεχείρησε τρίβειν. ἐμβαλὼν 
σκορόδων κεφαλὰς τρεῖς Τηνίων. ἔπειτ᾽ ἔφλα 
ἐν τῇ ϑυείᾳ συμπαραμιγνύων ὀπὸν 
καὶ σχῖνον εἶτ᾽ ὄξει διέμενος Σφηττίῳ, 720 
κατέπλασεν αὐτοῦ τὰ βλέφαρ᾽ ἐκστρέψας. ἵνα 
3 - LÀ ^ 

00vvQro μᾶλλον. ὁ δὲ κεκραγὼς καὶ βοῶν 
E 2722 , c M A , 2 

épevy ἀνάξας" ὁ δὲ ϑεὸς γελάσας ἔφη; 
ἐνταῦϑα νῦν κάϑησο καταπεπλασμένος. 

9 , ^ , - 

ἵν᾽ ἐπομνύμενον παύσω σε τῆς ἐκκλησίας. 725 
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ὡς φιλόπολίς τίς £69" ὁ δαίμων καὶ σοφός. 
μετὰ τοῦτο τῷ Πλούτωνι παρεκαϑέξετο, 
καὶ πρῶτα μὲν δὴ τῆς κεφαλῆς ἐφήψατο, 
ἔπειτα καϑαρὸν ἡμιτύβιον λαβὼν 
τὰ βλέφαρα περιέψησεν ἡ Πανάκεια δὲ 
κατεπέτασ᾽ αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν φοινικέδι 

καὶ πᾶν τὸ πρόσωπον. εἶϑ᾽ ὁ ϑεὸς ἐπόππυσεν. 
ἐξῃξάτην οὖν δύο δράκοντ᾽ ἐκ τοῦ νεὼ 
ὑπερφυεῖς τὸ μέγεϑος. I'T. ὦ φίλοι ϑεοί. 
τούτω δ᾽ ὑπὸ τὴν φοινικίδ᾽ ὑποδύνϑ' ἡσυχῆ 185 
τὰ βλέφαρα περιέλειχον, Og γ᾽ ἐμοὐδόκει:" 
καὶ πρίν σε κοτύλας ἐχπιεῖν οἴνου δέκα 
ὁ Πλοῦτος. ὦ δέσποιν᾽, ἀνεστήκει βλέπων" 
ἐγὼ δὲ τὼ χεῖρ᾽ ἀνεκρότησ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς, 
τὸν δεσπότην τ᾽ ἤγειρον. ὁ ϑεὸς δ᾽ εὐϑέως — T740 
ἠφάνισεν αὑτὸν οἵ τ᾽ ὄφεις εἰς τὸν νεῶν. 
οἵ δ᾽ ἐγκατακείμενοι παρ᾽ αὐτῷ πῶς δοκεῖς 
τὸν Πλοῦτον ἠσπάζοντο καὶ τὴν νύχϑ' ὅλην 
ἐγρηγόρεσαν. ἕως διέλαμψεν ἡμέρα. 
ἐγὼ δ᾽ ἐπήνουν τὸν ϑεὸν πάνυ σφόδρα, 745 
ὅτι βλέπειν ἐποίησε τὸν Πλοῦτον ταχύ. 
τὸν δὲ Νεοκλείδην μᾶλλον ἐποίησεν τυφλόν. 
ὅσην ἔχεις τὴν δύναμιν. ὦναξ δέσποτα. 
ἀτὰρ φράσον μοι. ποῦ σϑ᾽ ὁ Πλοῦτος; KAP. ἔρ- 

χεται. 
ἀλλ᾽ ἣν περὶ αὐτὸν ὄχλος ὑπερφυὴς ὅσος. 750 
οὗ γὰρ δέκαιοι πρότερον ὄντες καὶ (iov 
ἔχοντες ὀλίγον αὐτὸν ἠσπάζοντο καὶ 3 

ἐδεξιοῦνϑ᾽ ἅπαντες ὑπὸ τῆς ἡδονῆς" 
ὅσοι δ᾽ ἐπλούτουν οὐσίαν v εἶχον συχνὴν 
οὐκ ἐκ δικαίου τὸν βίον κεκτημένοι. 755 
ὀφρῦς συνῆγον ἐσκυϑρώπαξόν 9' ἅμα. 

730 
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111. 

ΧΡΕ. 

ΤΟΣ ΟΥΣΣ. 811 

οἵ δ᾽ ἠκολούϑουν κατόπιν ἐστεφανωμένοι, 
γελῶντες. εὐφημοῦντες" ἐκτυπεῖτο δὲ 
ἐμβὰς γερόντων εὐρύϑμοις προβήμασιν. 
ἀλλ᾽ sU ἁπαξάπαντες ἐξ ἑνὸς λόγου 760 
ὀρχεῖσϑε καὶ σκιρτᾶτε καὶ χορεύετε" 
οὐδεὶς γὰρ ὑμῖν εἰσιοῦσιν ἀγγελεῖ 
ὡς ἄλφιτ᾽ οὐκ ἔνεστιν ἐν τῷ ϑυλάκῳ. 
νὴ τὴν Ἑκάτην. κἀγὼ δ᾽ ἀναδῆσαι βούλομαι 
εὐαγγέλιά σε κριβανωτῶν δρμαϑῷ, 165 
τοιαῦτ᾽ ἀπαγγείλαντα. KAP. μή vvv μέλλ᾽ ἔτι, 
ὡς ἄνδρες ἐγγύς εἰσιν ἤδη τῶν ϑυρῶν. 
φέρε vvv ἰοῦσ᾽ εἴσω κομίσω καταχύσματα 
ὥσπερ νεωνήτοισιν ὀφθαλμοῖς ἐγώ. 
ἐγὼ δ᾽ ἀπαντῆσαί γ᾽ ἐκείνοις βούλομαι. 110 

XOPO7T-. 

καὶ προσκυνῶ γε πρῶτα μὲν τὸν Ἥλιον, 
ἔπειτα σεμνῆς Παλλάδος κλεινὸν πέδον, 
χώραν ve πᾶσαν Κέκροπος, ἢ μ᾽ ἐδέξατο. 
αἰσχύνομαι δὲ τὰς ἐμαυτοῦ συμφορᾶς, 
οἵοις ἄρ᾽ ἀνθρώποις ξυνὼν ἐλάνϑανον, 715 
τοὺς ἀξίους δὲ τῆς ἐμῆς ὁμιλίας 

ἔφευγον, εἰδὼς οὐδέν᾽ e τλήμων ἐγώ. 
ὡς οὔτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἄρ᾽ οὔτε ταῦτ᾽ ὀρθῶς ἔδρων" 
ἀλλ᾽ αὐτὰ πάντα πάλιν ἀναστρέψας ἐγὼ 
δείξω τὸ λοιπὸν πᾶσιν ἀνθρώποις ὅτι 780 
ἄκων ἐμαυτὸν τοῖς πονηροῖς ἐπεδίδουν. 
βάλλ᾽ ἐς κόρακας" ὡς χαλεπόν εἰσιν οὗ φίλοι, 

ot φαινόμενοι παραχρῆμ᾽ ὅταν πράττῃ τις εὐ. 
νύττουσι γὰρ καὶ φλῶσι τἀντικνήμια, 
ἐνδεικνύμενος ἕκαστος εὔνοιάν τινα. 185 
ἐμὲ γὰρ τίς οὐ προσεῖπε; ποῖος οὐκ ὄχλος 
περιεστεφάνωσεν ἐν ἀγορᾷ πρεσβυτικός; 
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ΓΥ. ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, καὶ σὺ καὶ σὺ χαίρετε. 
φέρε νυν, νόμος γάρ ἐστι, τὰ καταχύσματα 
ταυτὶ καταχέω σου λαβοῦσα. ΠΑ͂. μηδαμῶς. 190 
ἐμοῦ γὰρ εἰσιόντος εἰς τὴν οἰκίαν 
πρώτιστα καὶ βλέψαντος οὐδὲν ἐκφέρειν 
πρεπῶδές ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον εἰσφέρειν. 

IT. εἶτ᾽ οὐχὶ δέξει δῆτα τὰ καταχύσματα; 
Π4. ἔνδον γε παρὰ τὴν ἑστίαν. ὥσπερ νόμος" 795 

ἔπειτα καὶ τὸν φόρτον ἐκφύγοιμεν ἄν. 
οὐ γὰρ πρεπῶδές ἐστι τῷ διδασκάλῳ 
ἰσχάδια καὶ τρωγάλια τοῖς  ϑεωμένοις 

προβαλόντ᾽ , ἐπὶ τούτοις εἶτ᾽ ἀναγκχάξειν γελᾶν. 
DT. εὐπάνυ λέγεις" ὡς Δεξίνικός γ᾽ οὑτοσὶ 800 

ἀνίσταϑ᾽ ὡς ἁρπασόμενος τὰς ἰσχάδας. 

XOPO7. 

KAP. ὡς ἡδὺ πράττειν, ὦνδρες. ἔστ᾽ εὐδαιμόνως. 
καὶ ταῦτα μηδὲν ἐξενεγκόντ᾽ οἴκοϑεν. 
ἡμῖν γὰρ ἀγαϑῶν σωρὸς εἰς τὴν οἰκίαν 
ἐπεισπέπαικεν οὐδὲν ἠδικηκχόσιν. 805 
[οὕτω τὸ πλουτεῖν ἐστιν ἡδὺ πρᾶγμα Óx.] 
ἡ μὲν σιπύη μεστή στι λευκῶν ἀλφίτων, 
οὗ δ᾽ ἀμφορῆς οἴνου μέλανος ἀνθοσμίου. 
ἅπαντα δ᾽ ἡμῖν ἀργυρίου καὶ χρυσίου 
τὰ σκευάρια πλήρη ᾽στίν. ὥστε ϑαυμάσαι. 
τὸ φρέαρ δ᾽ ἐλαίου μεστόν" αἵ δὲ λήκυϑοι 810 
μύρου γέμουσι. τὸ δ᾽ ὑπερῷον ἰσχάδων. 
ὀξὶς δὲ πᾶσα καὶ λοπάδιον καὶ χύτρα 
χαλκῆ γέγονε: τοὺς δὲ πινακίσκους τοὺς σαπροὺς 
τοὺς ἰχϑυηροὺς ἀργυροῦς πάρεσϑ᾽ ὁρᾶν. 
ὁ δ᾽ ἱπνὸς γέγον᾽ ἡμῖν ἐξαπίνης ἐλεφάντινος. 815 
στατῆρσι δ᾽ οἵ ϑεράποντες ἀρτιάξομεν 
χρυσοῖς. ἀποψώμεσϑα δ᾽ οὐ λίϑοις ἔτι, 
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ἀλλὰ σκοροδίοις ὑπὸ τρυφῆς ἑκάστοτε. 
καὶ νῦν ὁ δεσπότης μὲν ἔνδον βουϑυτεῖ 
vv καὶ τράγον καὶ “κριὸν ἐστεφανωμένος, 820 

ἐμὲ δ᾽ ἐξέπεμψεν ὁ 0 καπνός. οὐχ αἷός τε γὰρ 
ἔνδον μένειν ἦν. ἔδακνε γὰρ τὰ βλέφαρά μου. 
ἕπου μετ᾽ ἐμοῦ παιδάριον, ἵνα πρὸς τὸν ϑεὸν 
ἴωμεν. KAP. £x, τίς ἔσϑ᾽ ὁ προσιὼν οὑτοσί; 
ἀνὴρ πρότερον μὲν ἄϑλιος, νῦν δ᾽ εὐτυχής. 825 
δῆλον ὅτι τῶν χρηστῶν τις. ὡς ἔοικας. εἶ. 
μάλιστ᾽. KAP. ἔπειτα τοῦ δέει; AIK. πρὸς τὸν 

ϑεὸν 
ἥκω" μεγάλων γάρ μοὐστὶν ἀγαϑῶν αἴτιος. 
ἐγὼ γὰρ ἱκανὴν οὐσίαν παρὰ τοῦ πατρὸς 
λαβὼν ἐπήρκουν τοῖς δεομένοις τῶν φίλων. 880 
εἶναι νομίξων χρήσιμον πρὸς τὸν βίον. 

ἡ πού σε ταχέως ἐπέλιπεν τὰ χρήματα. 

κομιδῆ μὲν οὖν. KAP. οὐκοῦν μετὰ ταῦτ᾽ ἦσϑ᾽ 
ἄϑλιος. 

κομιδῆ μὲν οὖν. κἀγὼ μὲν ὥμην ovs τέως 
εὐηργέτησα δεομένους ἕξειν φίλους 835 
ὄντως βεβαίους. εἰ δεηϑείην ποτέ: 
o£ δ᾽ ἐξετρέποντο κοὐκ ἐδόκουν ὁρᾶν μ᾽ ἔτι. 
καὶ κατεγέλων δ᾽, εὖ οἶδ᾽ ὅτι. Ζ1Κ. κομιδῆ μὲν 

οὖν. 
αὐχμὸς γὰρ ὧν τῶν σκευαρίων μ᾽ ἀπώλεσεν. 
ἀλλ᾽ οὐχὶ νῦν. &v9^ ὧν ἐγὼ πρὸς τὸν 9c0v 840 
προσευξόμενος ἤκω δικαίως ἐνθάδε. 
τὸ τριβώνιον δὲ τί δύναται πρὸς τὸν ϑεόν, 
ὃ φέρει μετὰ σοῦ τὸ παιδάριον τουτί; φράσον. 
καὶ τοῦτ᾽ ἀναϑήσων ἔρχομαι πρὸς τὸν ϑεόν. 
μῶν ἐνεμυήϑης δῆτ᾽ ἐν αὐτῷ τὰ μεγάλα: 845 
οὔκ, ἀλλ᾽ ἐνερρίγωσ᾽ ἔτη τριακαίδεκα. 



KAP. 

 ZTK. 

AIK. 

AC AD. 
ZTK. 

KAP. 
K AP. 
ZTK. 

KAP. 

ZTK. 

x $5 

y E 

IL A Ὁ T T [o 2. 

τὰ δ᾽ ἐμβάδια; AIK. καὶ ταῦτα συνεχειμάξετο. 
καὶ ταῦτ᾽ ἀναϑήσων ἔφερες ovv; ΖΚ. νὴ τὸν fix. ὦ 

εντὰ γ᾽ ἥκεις δῶρα τῷ ϑεῶ φέρων χαρίεντά γ᾽ ἥκεις δῶρα τῷ ϑεῷ φέρων. 
οἴμοι κακοδαίμων, ὡς ἀπόλωλα δείλαιος, 850 - 
καὶ τρὶς κακοδαίμων καὶ τετράκις καὶ πεντάκις 
καὶ δωδεκάκις καὶ μυριάκις ἰοὺ (ov. 

οὕτω πολυφόρῳ συγκέκραμαι δαίμονι. 
"AmoAAov ἀποτρόπαιε καὶ ϑεοὶ φίλοι, 
τί ποτ᾽ ἐστὶν ὅ τι πέπονϑεν ἄνϑρωπος κακὸν; 855 
οὐ γὰρ σχέτλια πέπονθα νυνὶ πράγματα, 
ἀπολωλεκὼς ἅπαντα τὰκ τῆς οἰκίας 
διὰ τὸν ϑεὸν τοῦτον, τὸν ἐσόμενον τυφλὸν 
πάλιν αὖϑις. ἤνπερ μὴ ̓ λλίπωσιν αἵ δίκαι; 
ἐγὼ σχεδὸν τὸ πρᾶγμα γιγνώσκειν δοκῶ. 860 
προσέρχεται γάρ τις κακῶς πράττων ἀνήρ, 
ἔοικε δ᾽ εἶναι τοῦ πονηροῦ κόμματος. 
νὴ Ze, καλῶς τοίνυν ποιῶν ἀπόλλυται. 
ποῦ ποῦ G9. ὁ μόνος ἅπαντας ἡμᾶς πλουσίους 
ὑποσχόμενος οὗτος ποιήσειν εὐϑέως, 865 
εἰ πάλιν ἀναβλέψειεν ἐξ ἀρχῆς; ὃ δὲ 
πολὺ μᾶλλον ἐνίους ἐστὶν ἐξολωλεκώς. 

καὶ τίνα δέδρακε δῆτα τοῦτ᾽ ; ΣΥΚ. ἐμὲ τουτονί. 
ἢ τῶν πονηρῶν ἦσϑα καὶ τοιχωρύχων; 
μὰ At, οὐ μὲν οὖν ἔσϑ᾽ ὑγιὲς ὑμῶν οὐδενός, 870 
κοὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐκ ἔχετέ μου τὰ χρήματα. 
ὡς σοβαρός, ΠῚ duet , εἰσελήλυϑεν 
ὁ συκοφάντης. δῆλον ὅ ὅτι βουλιμιᾷ. 
σὺ μὲν εἰς ἀγορὰν ἰὼν ταχέως οὐκ ἂν φϑάνοις. 
ἐπὶ τοῦ τροχοῦ γὰρ δεῖ σ᾽ ἐκεῖ στρεβλούμενον 875 
εἰπεῖν ἃ πεπανούργηκας. KAP. οἰμώξἄρα σύ. 

AIK. νὴ τὸν Ζ4ία τὸν σωτῆρα. πολλοῦ γ᾽ ἄξιος 
ἅπασι τοῖς Ἕλλησιν ὁ ϑεὸς οὗτος, εἰ 
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τοὺς συκοφαντας ἐξολεῖ κακους κακῶς. 

. οἶμοι τάλας - μῶν καὶ σὺ μετέχων καταγελᾷς; 880 
ἐπεὶ πόϑεν ϑοίματιον εἴληφας τοδί; 
ἐχϑὲς δ᾽ ἔχοντ᾽ εἶδόν σ᾽ ἐγὼ τριβώνιον. 

. οὐδὲν προτιμῶ σου. φορῶ γὰρ πριάμενος 
τὸν δακτύλιον τονδὶ παρ᾽ Εὐδάμου δραχμῆς. 

. ἀλλ᾽ οὐκ ἔνεστι συκοφάντου δήγματος. 885 
. αρ᾽ οὐχ ὕβρις ταῦτ᾽ ἐστὶ πολλή; σκώπτετον,. 

er A A 3 γ $? 3 E] , 

ὃ τι δὲ ποιεῖτον ἐνθάδ᾽ ovx εἰρήκατον. 
, ,» ESTUN , * 

ovx ἐπ᾿ ἀγαϑῷ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἐστὸν οὐδενί. 
1 A ,3 ᾿ » - , , 

. μὰ τὸν ΖΙζ οὔκουν τῷ ye σῷ. σάφ᾽ (69. ὅτι. 
ἀπὸ τῶν ἐμῶν γὰρ ναὶ μὰ Ζία δειπνήσετον. 890 
ὡς δὴ π᾿ ἀληϑείᾳ σὺ μετὰ τοῦ μάρτυρος 
διαρραγείης. μηδενός y ̓ ἐμπλήμενος. 

. ἀρνεῖσϑον ; ἔνδον ἐστίν. ὦ μιαρωτάτω, 
πολὺ χρῆμα τεμαχῶν καὶ κρεῶν ὠπτημένων. 
vVUUVÜUUUUUOYOUU. 895 
κακόδαιμον. ὀσφραίνει τι; KAP. τοῦ ψύχους y. 

ἴσως. 

ἐπεὶ τοιοῦτόν y ἀμπέχεται τριβώνιον. 

ταῦτ᾽ οὖν ἀνασχέτ᾽ ἐστίν, 6 Ζεῦ καὶ ϑεοί, 
τούτους ὑβρίζειν εἰς ἔμ᾽ ; οἴμ᾽ ὡς ἄχϑομαι 

ὅτι χρηστὸς ὧν καὶ φιλόπολις πάσχω κακῶς. 900 
σὺ φιλόπολις καὶ χρηστός; ETK. ὡς οὐδείς γ᾽ 

ἀνήρ. 
καὶ μὴν ἐπερωτηϑεὶς ἀπόκριναί μοι, ΣΥΚ. τὸ τέ; 
γεωργὸς εἶ; ΣΥΚ. μελαγχολᾶν μ᾽ οὕτως οἴει ; 
ἀλλ᾽ ἔμπορος; ΣΥΚ. ναί. σκήπτομαί γ᾽, ὅταν 

τύχω. 
τί δαί; τέχνην τιν᾽ ἔμαϑες; EK. οὐ μὰ τὸν Δία. 

- ἘΣ , Ἃ , ' - 
πῶς ovv διέζξης ἡ πόϑεν μηδὲν ποιῶν; 906 
τῶν τῆς πόλεώς εἰμ᾽ ἐπιμελητὴς πραγμάτων 
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καὶ τῶν ἰδίων πάντων. AIK.6v; τί μαϑων; ΣΥΚ. 1 
βούλομαι. 1 

πῶς οὖν ἂν εἴης χφηστός,. e τοιχωρύχε, 23 

εἴ GoL προσῆκον μηδὲν εἶτ᾽ ἀπεχϑάνει; 910 
οὐ γὰρ προσήκει τὴν ἐμαυτοῦ μου: πόλιν ῃ 

εὐεργετεῖν; c] κέπφε, καϑ' ὅσον ἂν σϑένω; 

εὐεργετεῖν οὖν ἐστι τὸ πολυπραγμονεῖν; 
τὸ μὲν ovv βοηϑεῖν τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις 
καὶ μὴ ̓ πιτρέπειν ἐάν τις ἐξαμαρτάνῃ. 915 
οὔκουν δικαστὰς ἐξεπίτηδες ἡ πόλις 
ἄρχειν καϑίστησιν; ΣΥΚ. κατηγορεῖ δὲ τίς; 
ὁ βουλόμενος. ΣΥΚ. οὐκοῦν ἐκεῖνός εἰμ᾽ ἐγώ. 
ὥστ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἥκει τῆς πόλεως τὰ πράγματα. 
νὴ Δία. πονηρόν τἄρα προστάτην ἔχει. 920 
ἐκεῖνο δ᾽ οὐ βούλοι᾽ ἄν. ἡσυχίαν ἔχων 
ξῆν ἀργός; ΣΥΚ. ἀλλὰ προβατίου βίον λέγεις, 
εἰ μὴ φανεῖται διατριβή τις τῷ βίῳ. 
οὐδ᾽ ἂν μεταμάϑοις; ΣΥΚ. οὐδ᾽ ἂν εἰ δοίης γέ μοι 
τὸν Πλοῦτον αὐτὸν καὶ τὸ Βάττου σίλφιον. 925 
κατάϑου ταχέως ϑοίμάτιον. Κ4Ρ. οὗτος, σοὶ λέγει. 
ἔπειϑ᾽ ὑπόλυσαι. KAP. ταῦτα πάντα σοὶ λέγει. 
καὶ μὴν προσελϑέτω πρὸς ἔμ᾽ ὑμῶν ἐνθαδὶ 
ὁ βουλόμενος. K AP. οὐκοῦν ἐκεῖνός εἰμ᾽ ἐγώ. 
οἴμοι τάλας. ἀποδύομαι μεϑ΄ ἡμέραν. 6ὃ9ϑὕἔ 980 
σὺ γὰρ ἀξιοῖς τἀλλότρια πράττων ἐσϑίειν ; 
ὁρᾶς ἃ ποιεῖ; ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 
ἀλλ᾽ οἴχεται φεύγων ὃν εἶχες μάρτυρα. 
οἴμοι περιξίλημμαι μόνος. KAP. νυνὶ βοᾶς; 
οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις. ΚΑΡ. δὸς σύ μοι τὸ τριβώνιον, 
ἵν᾽ ἀμφιέσω τὸν συκοφάντην τουτονί. 036 
μὴ δῆϑ'᾽ - ἱερὸν γάρ ἐστι τοῦ Πλούτου πάλαι. 
ἔπειτα ποῦ κάλλιον ἀνατεϑήσεται 
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ἢ περὶ πονηρὸν ἄνδρα καὶ τοιχωρύχον ; 
Πλοῦτον δὲ κοσμεῖν ἱματίοις σεμνοῖς πρέπει. 
τοῖς δ᾽ ἐμβαδίοις τί χρήσεταί τις ; εἰπέ μοι. 
καὶ ταῦτα πρὸς τὸ μέτωπον αὐτίκα δὴ μάλα 
ὥσπερ κοτένῳ προσπατταλεύσω τουτῳί. 
ἄπειμι: γιγνώθκω γὰρ ἥττων ὧν πολὺ 
ὑμῶν - ἐὰν δὲ σύξυγον λάβω τινὰ 
καὶ σύκινον. τοῦτον τὸν ἰσχυρὸν ϑεὸν 
ἐγὼ ποιήσω τήμερον δοῦναι δίκην, 
ὁτιὴ καταλύει περιφανῶς εἷς ὧν μόνος 
τὴν δημοκρατίαν. οὔτε τὴν βουλὴν πιϑὼν 
τὴν τῶν πολιτῶν οὔτε τὴν ἐκκλησίαν. 
καὶ μὴν ἐπειδὴ τὴν πανοπλίαν τὴν ἐμὴν 
ἔχων βαδίζεις. εἰς τὸ βαλανεῖον τρέχε" 
ἔπειτ᾽ ἐκεῖ κορυφαῖος ἑστηκὼς ϑέρου. 
κἀγὼ γὰρ εἶχον τὴν στάσιν ταύτην ποτέ. 
ἀλλ᾽ ὁ βαλανεὺς ἕλξει ϑύραξ᾽ αὐτὸν λαβὼν 
τῶν ὀρχιπέδων - ἰδὼν γὰρ αὐτὸν γνώσεται 
ὅτι ἔστ᾽ ἐκείνου τοῦ πονηροῦ κόμματος. 
νὼ δ᾽ εἰσίωμεν. ἵνα προσεύξῃ τὸν ϑεόν. 

XOPO7. 

ἄρ᾽, ὦ φίλοι γέροντες. ἐπὶ τὴν οἰκίαν 
ἀφίγμεϑ' ὄντως τοῦ νέου τούτου ϑεοῦ. 
ἢ τῆς ὁδοῦ τὸ παράπαν ἡμαρτήκαμεν: 
ἀλλ᾽ ἴσϑ᾽ ἐπ᾽ αὐτὰς τὰς ϑύρας ἀφιγμένη, 

ὥ μειροικίσκη: πυνϑάνει γὰρ ὡρικῶς. 

φέρε νυν ἐγὼ τῶν ἔνδοϑεν καλέσω τινα. 
μὴ δῆτ᾽ - ἐγὼ γὰρ αὐτὸς ἐξελήλυϑα. 
ἀλλ ὅτι μάλιστ᾽ ἐλήλυϑας λέγειν σ᾽ ἐχρην. 

πέπονθα δεινὰ καὶ παφάνομ᾽ . ὦ φίλτατε: 
ἀφ᾽ οὗ γὰρ ὁ ϑεὸς οὗτος ἤρξατο βλέπειν, 
ἀβίωτον εἶναί μοι πεποίηκε τὸν βίον. 
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τί δ᾽ ἔστιν ; 1j που καὶ σὺ συχοφάντρια | 970. 3 
ἐν ταῖς γυναιξὶν 169«; ΓΡ. μὰ 40 ἐγὼ μὲν οὔ. 
ἀλλ᾽ οὐ λαχοῦσ᾽ ἔπινες ἐν τῷ γράμματι; 

σκώπτεις" ἐγὼ δὲ κατακέκνισμαι δειλάκρα. 
οὔκουν ἐρεῖς ἀνύσασα τὸν κνισμὸν τίνα; ! 
ἄκουένυν. ἣν μοί τι μειράκιον φίλον, 975 
πενιχρὸν μέν. ἄλλως δ᾽ εὐπρόσωπον καὶ καλὸν 
xol χρηστόν εἰ γάρ του δεηϑείην ἐγώ, 
ἅπαντ᾽ ἐποίει κοσμίως μοι καὶ καλῶς" 
ἐγὼ δ᾽ ἐκείνῳ πάντ᾽ ἂν ἀνθυπηρέτουν. 
τί δ᾽ ἣν 0 τι σου μάλιστ᾽ ἐδεῖϑ᾽ ἑκάστοτε; 980 
οὐ πολλά: καὶ γὰρ ἐκνομίως μ᾽ ἠσχύνετο. 
ἀλλ᾽ ἀργυρίου δραχμὰς ἂν ἤτησ᾽ εἴκοσιν 
εἰς ἱμάτιον. ὀκτὼ δ᾽ ἂν εἰς ὑποδήματα: 
καὶ ταῖς ἀδελφαῖς ἀγοράσαι χιτώνιον 
ἐκέλευσεν ἄν, τῇ μητρί ὃ᾽ ἱματίδιον- 985 
πυρῶν τ᾽ ἂν ἐδεήϑη μεδίμνων τεττάρων. 
οὐ πολλὰ τοίνυν μὰ τὸν ᾿4πόλλω ταῦτά γε 
εἴρηκας. ἀλλὰ δῆλον ὅτι σ᾽ ἠσχύνετο. 
καὶ ταῦτα τοίνυν οὐχ ἕνεκεν μισητίας 
αἰτεῖν μ᾽ ἔφασκεν, ἀλλὰ φιλίας οὕνεκα, 990 
ἵνα τοὐμὸν ἱμάτιον φορῶν μεμνῇτό μου. 
λέγεις ἐρῶντ᾽ ἄνϑρωπον ἐχνομιώτατα. 

ἀλλ᾽ οὐχὶ νῦν ὁ βδελυρὸς ἔτι τὸν νοῦν ἔχει 
τὸν αὐτόν. ἀλλὰ πολὺ μεϑέστηκεν πάνυ. 
ἐμοῦ γὰρ αὐτῷ τὸν πλακοῦντα τουτονὶ 995 
καὶ τἄλλα τἀπὶ τοῦ πίνακος τραγήματα 
ἐπόντα πεμψάσης ὑπειπούσης 9᾽ ὅτι 
εἰς ἑσπέραν ἤξοιμι, XPE. τί σ᾽ ἔδρασ᾽ ; εἰπέ μοι. 
ἄμητα προσαπέπεμψεν ἡμῖν τουτονί, 
ἐφ᾽ ᾧ τ᾽ ἐκεῖσε μηδέποτέ μ᾽ ἐλϑεῖν ἔτι, 1000 
καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις εἶπεν ἀποπέμπων ὅτι 

D 

1 

» 

5 
3 

3 
r 

«Jl 



XPE. 

HAOTTOZ ELI 
πάλαι ποτ᾽ ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι. 
δῆλον ὅτι τοὺς τρόπους τις οὐ μοχϑηρὸς ἦν. 
ἔπειτα πλουτῶν οὐκέϑ᾽ ἥδεται qax: 
πρὸ τοῦ δ᾽ ὑπὸ τῆς πενίας ἅπαντ᾽ ἐπήσϑιεν. 1005 
καὶ μὴν πρὸ τοῦ γ᾽ ὁσημέραι νὴ τὼ ϑεὼ 
ἐπὶ τὴν ϑύραν ἐβάδιξεν ἀεὶ τὴν ἐμήν. 
ἐπ᾿ ἐχφοράν; ΓΡ. μὰ AU, ἀλλὰ τῆς φωνῆς μόνον 
ἐρῶν ἀκοῦσαι. XPE. τοῦ λαβεῖν μὲν ovv χάριν. 
καὶ νὴ zt εἰ λυπουμένην αἴσϑοιτό με, 1010 
νηττάριον ἂν καὶ βάτιον ὑπεκορίξετο. 
ἔπειτ᾽ ἴσως ἤτησ᾽ ἂν εἰς ὑποδήματα. 
μυστηρίοις δὲ τοῖς μεγάλοισι νὴ ztío 
ἐπὶ τῆς ἁμάξης ὅτι προσέβλεψέν μέ τίς, 
ἐτυπτόμην διὰ roD" ὅλην τὴν ἡμέραν. 1015 

οὕτω σφόδρα ξηλότυπος à ὁ νεανίσκος qv. 
μόνος γὰρ 1029", ὡς ἔοικεν, ἐσθίων. 
καὶ τάς ys χεῖρας παγκάλας ἔχειν μ᾽ ἔφη. 
ὁπότε προτείνοιέν γε δραχμὰς εἴκοσιν. 
ὄξειν τε τῆς χρόας ἔφασκεν ἡδύ μου, 1020 
εἰ Θάσιον ἐνέχεις, εἰκότως ys νὴ Zfía. 
τὸ βλέμμα 9" ὡς ἔχοιμι μαλακὸν καὶ καλόν. 
οὐ σκαιὸς ἣν ἄνϑρωπος, ἀλλ᾽ ἠπίστατο 
γραὸς καπρώσης τἀφόδια κατεσϑίειν. 
ταῦτ᾽ οὖν ὃ 9:06, ὦ φίλ᾽ ἄνερ. οὐκ ὀρϑῶς ποιεῖ, 
φάσκων βοηϑεῖν τοῖς ἀδικουμένοις ἀξί. 1026 
τί γὰρ ποιήσῃ; φράξε. καὶ πεπράξεται. 
ἀναγκάσαι δίκαιόν ἐστι νὴ 4ία 
τὸν εὖ παϑόνϑ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ πάλιν μ᾽ ἀντ᾽ εὖ ποιεῖν" 
ἢ ιιηδ᾽ ὁτιοῦν ἀγαϑὸν δίκαιός ἐστ᾽ ἔχειν. 1030 
οὔκουν x«9^ ἑχάστην ἀπεδίδου τὴν νύκτα σοι; 
ἀλλ᾽ οὐδέποτέ με ξῶσαν ἀπολείψειν ἔφη. 
ὀρϑῶς γε: νῦν δέ σ᾽ οὐκέτι ξὴν οἴεται. 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

ὑπὸ τοῦ γὰρ ἄλγους κατατέτηκ᾽, ὦ φίλτατε. 
οὔκ, ἀλλὰ κατασέσηπας. ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς. 1085 
διὰ δακτυλίου μὲν οὖν ἔμεγ᾽ ἂν διελκύσαις. 
εἰ τυγχάνοι γ᾽ ὁ δακτύλιος ὧν τηλίας. 
καὶ μὴν τὸ μειράκιον τοδὶ προσέρχεται, 
οὗπερ πάλαι κατηγοροῦσα τυγχάνω" 

ἔοικε δ᾽ ἐπὶ κῶμον βαδίζειν. XPE. φαίνεται. 1040 
στεφάνους γέτοι καὶ δᾷδ᾽ ἔχων πορεύεται. 

. ἀσπάξομαι. ΧΡΕ. σέ φησιν. NEA. ἀρχαία φίλη, 
πολιὰ γεγένησαι ταχύ γε νὴ τὸν οὐρανόν. 
τάλαιν᾽ ἐγὼ τῆς ὕβρεος ἡ ἧς ὑβρίξομαι. 

ἔοικε διὰ πολλοῦ χρόνου σ᾽ ἑορακέναι. 1015 

ποίου χρόνου. ταλάνταϑ΄. ὃς παρ᾽ ἐμοὶ χϑὲς qv; 
τοὐναντίον πέπονϑε τοῖς πολλοῖς ἄρα" 
μεϑύων γάρ, ὡς ἔοικεν, ὀξύτερον βλέπει. 

» , 3:3. -* SUED 9 « E , 
οὔκ, ἀλλ᾽ ἀκολαστος ἔστιν ἀεὶ τους τρόπους. 

. ὦ Ποντοπόσειδον καὶ ϑεοὶ πρεσβυτικοί, 1050 
ἐν τῷ προσώπῳ τῶν ῥυτίδων ὅσας ἔχει. 
& ὦ, 
τὴν δᾶδα μή μου, πρόσφερ΄. XPE. εὖ μέντοι λέγει. 

ἐὰν γὰρ αὐτὴν εἷς μόνος σπινϑὴρ λάβῃ. 

ὥσπερ παλαιὰν εἰρεσιώνην καύσεται. 
. βούλει διὰ χρόνου πρός μὲ παῖσαι; ΓΡ. ποῖ, τάλαν; 
. αὐτοῦ, λαβοῦσα κάρυα. ΓΡ. παιδιὰν τίνα; 1056 
. πόσους ἔχεις ὀδόντας. XPE. ἀλλὰ γνώσομαι 
κἄγωγ᾽ - ἔχει γὰρ τρεῖς ἴσως ἢ τέτταρας. 

. ἀπότισον ἕνα γὰρ γόμφιον μόνον φορεῖ. 
ταλάντατ᾽ ἀνδρῶν. οὐχ ὑγιαίνειν μοι δοκεῖς, 1060 
πλυνόν μὲ ποιῶν ἐν τοσούτοις ἀνδράσιν. 
Ld , Edd N 2 , ’ . Ov&tO μένταν. εἴ τις ἐκπλυνειξ G6. 

2 - 3 2 i! - Ἁ -Ὕ» L4 

οὐ δῆτ΄, ἐπεὶ vOv μὲν καπηλικῶς ἔχει. 
3 E - εἰ δ᾽ ἐκπλυνεῖται τοῦτο τὸ ψιμύϑιον, 



* PP. 
NEA. 

I'P. 

- XPE. 

XPE. 

- XPE. 

NEA. 

NEA. 

XPE. 

NEA. 

XPE. 

NEA. 

XPE. 

NEA. 

IP. 

NEA. 

FP 

XPE. 

IP OT TOS 321 

ὄψει κατάδηλα τοῦ προσωπου τὰ ῥάκη. 1065 
γέρων ἀνὴρ àv οὐχ ὑγιαίνειν μοι δοκεῖς. 
πειρᾷ μὲν ovv ἴσως σε καὶ τῶν τιτϑίων 
ἐφάπτεταί σου λανθάνειν δοκῶν ἐμέ. 

A M ) , 3 2 ^ 3 3 S 1 , 

μὰ τὴν “φροδίτην. ovx ἐμοῦ y , ὦ βδελυρὲ ov. 

μὰ τὴν Ἑκάτην. οὐ δῆτα: μαινοίμην γὰρ ἄν. 1010 
ἀλλ᾽, ὦ νεανίσχ᾽, οὐχ ἐῶ τὴν μείρακα 
μισεῖν σε ταύτην. ΝΕ. ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ ὑπερφιλῶ. 
καὶ μὴν κατηγορεῖ γέσου. NEA. τί κατηγορεῖ; 
eivat σ᾽ ὑβριστήν φησι καὶ λέγειν ὅτι 
πάλαι ποτ᾽ ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι. 1075 
, x iT , 3 » , 4 , 

ἐγὼ περὶ ταύτης οὐ μαχοῦμαί σοι. XPE. v0 τί; 

αἰσχυνόμενος τὴν ἡλικίαν τὴν σήν. ἐπεὶ 
9 » o9, m Mug , 20:79 M EU 

ovx ἂν ποτ΄ ἀλλῳ τοῦτ᾽ ἐπετρεψ ἐγὼ ποιεῖν" 
- 39 » , i] A , 

νῦν δ᾽ ἀπιϑὲι χαίρων συλλαβὼν τὴν μείρακα. 

οἶδ᾽ οἶδα τὸν νοῦν οὐκέτ᾽ ἀξιοῖς ἴσως 1080 
εἶναι μετ᾽ αὐτῆς. I'P. ὁ δ᾽ ἐπιτρέψων ἐστὶ τίς;. 
οὐκ ἂν διαλεχϑείην διεσπλεκωμένῃ 
ὑπὸ μυρίων ἐτῶν τε καὶ τρισχιλίων. 
e ? 2 1 RUE 5 , 
ομῶς δ΄ ἐπειδὴ καὶ τὸν οἶνον ἡἠξέους 
πίνειν, συνεκχποτέ᾽ ἐστί σοι καὶ τὴν τούγα. 1088 
3 2» - ll Ἁ x , 

ἀλλ᾽ ἔστι κομιδῆ τρυξ παλαιὰ καὶ σαπρα. 
οὐκοῦν τρύγοιπος ταῦτα πάντ᾽ ἰάσεται. 
ἀλλ᾽ εἴσιϑ'᾽ εἴσω τῷ ϑεῷ γὰρ βούλομαι 
b] A 3 “ A , , 3 et » 

ἐλϑὼν ἀναϑεῖναι τοὺς στεφάνους rovoÓ. ovg ἔχω. 

ἐγὼ δέ γ᾽ αὐτῷ καὶ φράσαι τι βούλομαι. 1090 
* ? 3 3 , , 1 - 

ἐγὼ δέ y οὐκ εἴσειμι. ΧΡΕ. θάρρει, μὴ φοβοῦ. 
, , " , , 

ov yao βιάσεται. ΝΕ ΖΦ. πανυ καλῶς τοίνυν λέγεις. 

ἱκανὸν γὰρ αὐτὴν πρότερον ὑπεπίττουν χρόνον. 
, 3 H M , , ? 

βαδιζ΄ - ἐγὼ δέ σου κατόπιν εἰσέρχομαι. 
ὡς εὐτόνως. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ γράδιον 1095 
ὥσπερ λεπὰς τῷ μειρακίῳ προσίσχεται. 

ARISTOPH. IF. 21 
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KAP. 

EPM. 

EPM. 

KAP. 

KAP. 

3 3 ' , 

. τίς £69 0 κόπτων τὴν ϑύραν; τουτὶ τί qv; 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

XOPOT. 

οὐδεὶς ἔοικεν" ἀλλὰ δῆτα τὸ ϑύριον 
φϑεγγόμενον ἄλλως κλαυσιᾷ. EPM. σέτοι λέγω, 
e) Καρίων, ἀνάμεινον. Κ4Ρ. οὗτος, εἰπέ μοι. 1100 
σὺ τὴν ϑύραν ἔκοπτες οὑτωσὶ σφόδρα; 
μὰ Zt, ἀλλ᾽ ἔμελλον εἶτ᾽ ἀνέῳξάς us φϑάσας. 
ἀλλ᾽ ἐκκάλει τὸν δεσπότην τρέχων ταχύ, 
ἔπειτα τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία, 
ἔπειτα τοὺς ϑεράποντας, εἶτα τὴν κύνα, 1105 
ἔπειτα σαυτόν. εἶτα τὴν ὗν. KAP. εἰπέ μοι, 
τί δ᾽ ἔστιν ; EPM. ὁ Ζεύς, ὦ πονηρέ, βούλεται 
ἐς ταυτὸν ὑμᾶς συγκυκήσας τρύβλιον 
ἁπαξάπαντας εἷς τὸ βάραϑρον ἐμβαλεῖν. 
ἡ γλῶττα τῷ κήρυκι τούτων γίγνεται. 1110 
ἀτὰρ διὰ ví δὴ ταῦτ᾽ ἐπιβουλεύει ποιεῖν 
ἡμᾶς ; EPM. ὁτιὴ δεινότατα πάντων πραγμάτων 

A , 2.3859 € M ^ 3 2 - , 
εἴργασϑ'. ἀφ᾽ ov γὰρ ἤρξατ᾽ ἐξ ἀρχῆς βλέπειν 
e - 2 X 3 , ? , 

ὁ Πλοῦτος. οὐδεὶς ov λιβανωτόν. ov δαφνην, 
? , ? e ^: 3 » 2 ?eVXV t - 

οὐ ψαιστόν. οὐχ ἱερεῖον. οὐκ ἀλλ᾽ οὐδὲ Ev 111 
ἡμῖν ἔτι ϑύει τοῖς ϑεοῖς. ΚΑΡ. μὰ 4. οὐδέ γε 
ϑύσει. κακῶς γὰρ ἐπεμελεῖσϑ᾽ ἡμῶν τότε. 
καὶ τῶν μὲν ἄλλων “βου ϑεϑῶν ἧττον μέλει. 

ἐγὼ δ᾽ ἀπόλωλα κἀπιτέτριμμαι. K AP. σωφρονεῖς. 
πρότερον γὰρ εἶχον μὲν παρὰ ταῖς καπηλέσιν 1120 
πάντ᾽ ἀγάϑ᾽ ἕωϑεν sU9Uc, οἰνοῦτταν, μέλι, 
ἰσχάδας, ὅσ᾽ εἰκός ἐστιν Ἑρμὴν ἐσϑέειν" 
νυνὶ δὲ πεινῶν ἀναβάδην ἀναπαύομαι. | 

LA e ᾽ , , 

οὔκουν δικαίως. ὁστις ἐποίεις ξημίαν 1124 

ἐνίοτε τοιαῦτ᾽ ἀγάϑ᾽ ἔχων; EPM. οἴμοι τάλας, 
οἴμοι πλακοῦντος τοῦ᾽ v τετράδι πεπεμμένου. 
ποϑεῖς τὸν οὐ παρόντα καὶ μάτην καλεῖς 
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EPM. 
KAP. 

EPM. 
KAP. 

EPM. 
KAP. 

EPM. 

KAP. 

EPM. 

EPM. 

Κ4Ρ. 

EPM. 
KAP. 

EPM. 

KAP. 

EPM. 
KAP. 

EPM. 

KAP. 

EPM. 

KAP. 

EPM. 

EPM. 

EPM. 
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οἴμοι δὲ κωλῆς ἣν ἐγὼ κατήσϑιον- 
ἀσκωλίαξ᾽ ἐνταῦϑα προς τὴν αἰϑρίαν. 
σπλάγχνων τε ϑερμῶν ὧν ἐγὼ κατήσϑιον. 1180 

ὀδύνη σὲ περὶ τὰ σπλάγχν᾽ ἔοικέ τις στρέφειν. 
οἴμοι δὲ κύλικος ἴσον ἴσῳ κεκραμένης. 
ταύτην ἐπιπιὼν ἀποτρέχων οὐκ ἂν φϑάνοις; 
ag ὠφελήσαις. ἄν τι τὸν σαυτοῦ φίλον; ; 
εἴ vov δέει γ᾽ ὧν δυνατός εἰμί σ᾽ ὠφελεῖν. 1135 
εἴ μοι πορίσας ἄρτον. τιν᾽ εὐ πεπεμμένον 
δοίης καταφαγεῖν καὶ κρέας νεανικὸν 
ὧν ϑύεϑ᾽ ὑμεῖς ἔνδον. KAP. ἀλλ᾽ οὐκ ἐκφορα. 
καὶ μὴν ὁπότε τι σκευάριον τοῦ δεσπότου 
ὑφέλοι᾽ | ἐγώ σ᾽ ἂν λανϑάνειν ἐποίουν ἀεί. 1140 

ἐφ᾽ ᾧ τὲ μετέχειν καὐτός, ὦ τοιχωρύχε. 
ἧκεν γὰρ ἂν σοι ναστὸς δῦ πεπεμμένος. 
ἔπειτα τοῦτόν γ᾽ αὐτὸς ἂν κατήσϑιες. 

οὐ γὰρ μετεῖχες τὰς ἴσας πληγὰς ἐμοί, 
ὁπότε τι ληφϑείην πανουργήσας ἐγώ. 1145 
μὴ μνησικακήσῃς. εἰ σὺ Φυλὴν κατέλαβες. 
ἀλλὰ ξύνοικον πρὸς ϑεῶν δέξασϑέ με. 
ἔπειτ᾽ ἀπολιπὼν τοὺς ϑεοὺς ἐνθάδε μενεῖς ; 
τὰ γὰρ παρ᾽ ὑμῖν ἐστι βελτέω πολύ. 
τί δέ; ταὐτομολεῖν ἀστεῖον εἶναί σοι δοκεῖ; — 1150 
πατρὶς γάρ ἐστι πᾶσ᾽ ἵν᾿ ἂν πράττῃ τις εὖ. 
τί δῆτ᾽ ἂν εἴης ὄφελος ἡμῖν ἐνθάδ᾽ àv; 
παρὰ τὴν ϑύραν στροφαῖον ἱδρύσασϑέ ue. 
στροφαῖον; ἀλλ᾽ οὐκ ἔργον ἔστ᾽ οὐδὲν στροφῶν. 
ἀλλ᾽ ἐμπολαῖον. KAP. ἀλλὰ πλουτοῦμεν τί οὖν 

Ἑρμῆν παλιγκάπηλον ἡμᾶς δεῖ τρέφειν; 1156 
ἀλλὰ δόλιον τοίνυν. KAP. δόλιον ; ἥκιστά γε" 
οὐ γὰρ δόλου νῦν ἔργον, ἀλλ᾽ ἁπλῶν τρόπων. 
ἀλλ᾽ ἡγεμόνιον. KAP. ἀλλ᾽ ὁ ϑεὸς ἤδη βλέπει, 
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EPM. 

KAP. 

EPM. 

IEP. 
XPE. 

XPE. 
IEP. 
IEP. 

XPE. 
IEP. 

XPE. 

It TTO-X 

Qc9^ ἡγεμόνος οὐδὲν δεησόμεσϑ᾽ ἔτι. 1160 
ἐναγώνιος τοίνυν ἔσομαι. καὶ τί ἔτ᾽ ἐρεῖς; 
Πλούτῳ γάρ ἐστι τοῦτο συμφορώτατον, 
ποιεῖν ἀγῶνας μουσικοὺς καὶ γυμνικούς. 
ὡς ἀγαϑόν ἐστ᾽ ἑπωνυμίας πολλὰς ἔχειν" 

οὗτος γὰρ ἐξεύρηκεν αὑτῷ βιότιον. 1165 

οὐκ ἑτὸς ἅπαντες ot | Qxdtovveg ϑαμὰ 

σπεύδουσιν ἐν πολλοῖς γεγράφϑαι γράμμασιν. 
οὐκοῦν ἐπὶ τούτοις εἰσίω; KAP. καὶ πλῦνέ γε 
αὐτὸς προσελϑὼν πρὸς τὸ φρέαρ τὰς κοιλίας, 
ἵν᾽ εὐθέως διακονικὸς εἶναι δοκῇς. 1170 

ΧΟΡΟΥ͂. 

τίς ἂν φράσεις ποῦ ᾽στι Χρεμύλος μοι σαφῶς; 
τί δ᾽ ἔστιν, ὦ βέλτιστε; IEP. τί γὰρ ἀλλ᾽ ἢ κα- 

κῶς; 
ἀφ᾽ οὗ γὰρ ὁ Πλοῦτος οὗτος ἤρξατο βλέπειν, 
ἀποόλωλ᾽ ὑπὸ λιμοῦ. καταφαγεῖν γὰρ οὐκ ἔχω, 
καὶ ταῦτα τοῦ σωτῆρος ἱερεὺς ὧν Ζίιος. 1179 

ἡ δ᾽ αἰτία τίς ἐστιν. ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν; 

ϑύειν ἔτ᾽ οὐδεὶς ἀξιοῖ. ΧΡΕ. τίνος οὕνεκα; 

ὅτι πάντες εἰσὶ πλουσιοι" καίτοι τότε, 
Or εἶχον οὐδέν, ὁ μὲν ἂν ἥκων ἔμπορος 
ἔϑυσεν ἵερεῖόν τι σωϑείς, ὁ δέ rug ἂν 1180 
δίκην ἀποφυγών. ὁ δ᾽ ἂν ἐκαλλιερεῖτο τις, 
κἀμέ γ᾽ ἐκάλει τὸν ἱερέα: νῦν δ᾽ οὐδὲ εἷς 

ϑύει τὸ παράπαν οὐδέν. οὐδ᾽ εἰσέρχεται. 
πλὴν ἀποπατησόμενοί γε πλεῖν ἢ μυρίοι. 
οὔκουν τὰ νομιξόμενα σὺ τούτων λαμβάνεις; 1185 
τὸν οὖν Ζ2ία τὸν σωτῆρα καὐτός μοι δοκῶ 
χαίρειν ἐάσας ἐνθ  ἀδ᾽ αὐτοῦ καταμένειν. 
ϑάρρει" καλῶς ἔσται γάρ. ἣν ϑεὸς ϑέλῃ. 
ὁ Ζεὺς ὁ σωτὴρ γὰρ πάρεστιν ἐνθάδε, 



FP. 

Ep 

EP. 

XPE. 

XOP. 
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αὐτόματος ἐλθών. IEP. πάντ᾽ ἀγαθὰ did λέ- 
γεις. | (1190 

ἱδρυσόμεϑ᾽ οὖν αὐτίκα μάλ᾽, ἀλλὰ mEQUMEUE, , 2 
τὸν Πλοῦτον » οὗπερ πρότερον qv. ἰδ οὐμένος;, 
τὸν δ ισθύόδοιυν d ἀεὶ φυλάττων τῆς ϑιεοῦ. 
ἀλλ᾽ ἐκδότω τις δεῦρο δᾷδας ἡμμένας, 
ἵν᾽ ἔχων προηγῇ τῷ ϑεῷ σύ. IEP. πάνυ μὲν οὖν 
δρᾶν ταῦτα χρή. ΧΡΕ. τὸν Πλοῦτον ἔξω τις 

κάλει. 1196 
ἐγὼ δὲ τί ποιῶ; XPE. τὰς χύτρας. αἷς τὸν ϑεὸν 
ἱδρυσόμεϑα, λαβοῦσ᾽ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς φέρε 
σεμνῶς" ἔχουσα δ᾽ ἦλϑες αὐτὴ ποικίλα. 
ὧν δ᾽ οὕνεκ᾽ ἦλθον; XPE. πάντα GoL πεπράξεται. 
ἥξει γὰρ ὁ νεανίσκος ὧς 6. εἰς ἑσπέραν. 1201 

ἀλλ᾽ εἴ γε μέντοι νὴ At. ἐγγυᾷ σύ μοι 
ἥξειν. ἐκεῖνον ὡς ἔμ᾽, οἴσω τὰς χύτρας. 
καὶ μὴν πολὺ τῶν ἄλλων χυτρῶν τἀναντία 

αὗται ποιοῦσι" ταῖς μὲν ἄλλαις γὰρ χύτραις 1205 
ἡ γραῦς ἔπεστ᾽ ἀνωτάτω. ταύτης δὲ νῦν 
τῆς γραὸς ἐπιπολῆς ἔπεισιν αἴ χύτραι. 
οὐκ ἔτι τοίνυν εἰκὸς μέλλειν οὐδ᾽ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ἀνα- 

χωρεῖν 

εἰς τοὔπισϑεν δεῖ γὰρ κατόπιν τούτων ἄδοντας 
ἕπεσϑαι. 
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